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এই খণ্ডের মুল্য ১* টাকা মাত্র। 



সতর্কতা । 

“আমূর্ষেদ-শিক্ষা” সম্পূর্ণ অতিনব গ্রন্থ। এইরূপ গ্রন্থ ইতঃপূর্বে আর 

কখনও মুদ্রিত হয় নাই, আইনাস্থসারে কেবলমাত্র আমিই ইহা৷ মূর্জিত, 
করিবার অধিকারী; সুতরাং যদি কেহ ইহার নকল বা অংশবিশেষ মুদ্রিত 
করেন, তিনি আইনের আমলে আসিবেন। | 
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প্রথম সংস্করণের ব জ্ঞাপন । 
হার শক্তি-বলে বিশ্বব্রক্গাণ্ডের যাবতীয় কর্ম স্ুসম্পন্ন হইতেছে, সেই 

শক্তি-স্বরূপিণী জগন্মাতা জগদীশ্বরীর কপায় “আমুর্ষেষদ-শিক্ষ। তৃতীয়খণ্ড মুদ্রিত 

ও প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে ম্বরতঙ্গ। হিন্কা, শ্বাস) বাতব্যাধি, উন্মাধ, 

অপন্যার। মৃচ্ছাঃ আমবাত, বাতরক্ত, উরুস্তস্ত; শুল, উদাবর্ত, আনাহ, গুল, 

স্বপ্রোগ, বৃদ্ধি, অন্তরবৃদধি, ব্রন, শলীপদ, কার্শ/, স্ৌল্য, মেদ, হীতপিতত, উদর্দ, 
কোঠ, উপদংশ, লিঙ্গার্শ, ফিরঙ্গ ( সিফিলিম্ ), গলগণ্ড, গণ মালা, অপচী,গ্রস্থি, 
অর্ব,দ ও ভগনার প্রভৃতি রোগের নিদান, লক্ষণ, চিকিৎসা-বিধি ও ওধধ- 

প্রয়োগ-প্রণালী সন্্রিবেশিত হইয়াছে । বনু বিলম্বে গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে 

অবপ্তই গ্রাহকবর্গের ধৈর্য্য-চুতি ঘটে, কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়--ঠাহারা 
ধৈর্য্য অবজন্বনপুর্বক এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মাজ্জন] করিবেন, গহাদের 
নিকট এরূপ আশা করিতে পারি । এই ধণ্ডে যতগুপি রোগের বিবরণ প্রদত্ত 
হুইয়াছে, তন্মধ্যে বাতব্যাধি এবং উপদংশ ও ফিরঙ্গ (গর্থি) এই তিনটি 

রোগই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অশীতিপ্রকার বাতব্যাধির লক্ষণতেদে টিকিৎসা- 

বিধি,ও ওষধ-প্রয়োগ-প্রণালী লিখিতে এবং উপদংশ ও সিফিলিসের 

পার্থক্য প্রদর্শন করিতে যেমন অত্যধিক শ্রম-স্বীকার করিতে হইয়াছে, তেমনি 
সময় নষ্ট হইয়াছে, বিলম্বে গ্রন্ব-প্রকাশের ইহাই কারণ, আশাকরি, সম্বদয় 
গ্রাহকগণ আমার এই কৈফিয়তেই সন্তষ্ট হইবেন । 

উপদংশ ও সিফিলিস্ এই উভয় রোগের মধ্যে প্রতেদদ কি, অথব। উভয় 

একই ব্যাঁধি কি না, কিন্ব। ফিরঙ্গরোগই নিফিলিস্ কিনা, এই প্রশ্ন কতিপত্ব 

বিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাস। করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে কলিকাতার সুপ্রপিদ্ধ চিকিৎ- 

সক শ্রদ্ধা-ভাজন কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন, এম, এ, এল, এম, এস, 
বিগ্ভানিধি কবিভূষণ মহাশয় এবং চিকিৎসা সম্মিলনী-সম্পাদক কলিকাত। 
প্রবাসী বন্তদর্শা চিকিৎসক পুজনীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 

.কবিরত্ব মহাশয় এ সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমার 
(মতের অনুকূল । ফলতঃ ইহাদের মতেও উপদংশ ও সিফিলিস্ স্বতন্ত্র ব্যাধি 

এবং ফিরঙ্গরোগই সিফিলিস্। বন্ধুবর স্বর্গীয় রামচন্দ্র বিস্ভাবিনোদ মহাশয়েরও 

ই মত; তাহার জীবিতকালে একদিন কথা প্রপঙ্গে তিনি এরূপ মত প্রকাশ 
রিয়া ছিলে ন। তত্কৃত “আয়ুব্বেদ-সোপান' শাযক পুস্তক এখনও তাহার 



|« 

সাক্ষ্য-প্রদান করিতেছে । তিনি এ পুস্তকে লিখিয়াছেন,--“গরমি,--এরোগ 

প্রায় আধুনিক।_ফিরিঙ্গি-জাতিত্বারা এদেশে আনীত। চরক-সুশ্রতাদদি 
প্রাচীন শাস্ত্রে এ রোগ্নের উল্লেখ নাই, পরবতী সময়ের গ্রন্থে ফিরঙ্গরোগ নামে 
অভিহিত। কুম্থানে গমন ইহার একমাত্র কারণ । কণিকাতার স্থানে স্থানে 

যে সাধারণ প্রত্াবের ঘর আছে, সেখানে অসাবধানে প্রসাবে বসিলেও 

হইতে পারে, ইহা! স্ত্রী হইতে পুরুষে ও পুরুষ হইতে স্ত্রীতে সংক্রামিত হয়, 
এমন কি বংশান্থক্রমে এরোগের ফলভোগ হইতে থাকে ।” 

ফলতঃ পিফিলিস্ রোগকেই বাঙ্গালায় গর্ষি ও সংস্কতে ফিরঙ্গ কহে, উপ- 

দংশ সিফিলিস্ও নহে বা গন্মিও নহে, উহ] পৃথক রোগ, ইংরাঁজীতে উহাকে 

নির্বিষ সিফলিস্ বল! যাইতে পারে । এসন্বন্ধে যে সকল যুক্তি অবলম্বন করা 
হইয়াছে, পাঠকগণ “উপদংশ ও সিফিলিসের পার্থক্য” ইতি শীর্ষক অংশ পাঠ 
করিলেই তাহ] জানিতে পারিবেন । 

_ উপদংশ সিফিলিস্ উভয়ের জনস্থান একই, উপদংশও জননেন্দরিয়ে- 

হয়, সিফিলিন্ও জননেন্ড্রিয়ে হয়, অথচ উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল 

গ্রভেদ । উপদংশ নিব্বিষ নিফিলিস্ সবিব, উপদংশ স্থানিক, সিফিলিস্ 

সার্বাঙ্গিক। সাধারণকথাযধ় বলিতে গেলে যেন মাগুর ও শিঙ্গিমাছ আর কি! 

উভয়ই এদোপুকুরে-_জন্মেঃ দেখিতেও উভয়ের মধ্যে অনেকটা সা্ধৃশ্ত আছে, 
উভয়েরই কাট আছে, উভয়েই দংশন করে, কিন্তু মাগুরের বিৰ অতি সামান্ত, 
ধর্ডতব্টই নহে, উহাকে নির্বিষ বলিলেই হয়, দংশন করিলে, দংশিতস্থানে 

মাত্র তাহার একটু প্রভাব প্রকাশ পায়, তাহাও অল্প সময়ের জন্য; কিন্ত 
শিঞ্গিমাছ দেখিলেই ভয় হয়ঃ দংশন করিলেত কথাই নাই ; তৎক্ষণাৎ আপাদ- 

মস্তক বিষে আচ্ছন্ন হয়, মনে হয় যেন সর্বাঙ্গে কেহ বিষ ঢালিয়! দিয়াছে! 
দংশিতস্থান ফুলিয়া উঠে, মাথাধরে, জর হয় ইত্যাদি । অথব1 টেশড়া ও 

কেউটের সহিতও উপম| হইতে পারে»--উভয়েরই গর্ভে বাস, উভয়ের 

আক্তিগত অনেক সারৃপ্ত বর্তমান, অথচ টৌড়াকে নির্ধিষ বলিলেই হয়, 

দংশন করিলে বড় জোর দংশিত স্থান ফুলিয়া উঠে ও চুলকায় এই মাত্র, 
কিন্তু কেউটে দংশন করিলে, আর রক্ষ। নাই, জীবন সংশয়, তৎক্ষণাৎ তাহার 

বিষ সর্ধাজপরিব্যাপ্ত হয়, ফলে অনেকে অকালে শমনভবনে গমন করে। 

( এই দৃষ্টান্ত পুরুষের সন্বদ্ধেই প্রযোজ্য )। 



1/০ 

পুস্তকের যুদ্রান্কন প্রায় শেষ হইয়াছে; এমন সময়ে আমি ছুইথানি পত্র 

পাই, পত্র-প্রেরকের1 উভয়েই আমার সমব্যবসায়ী ও বন্ধু। একজন লিখিয়া- 
ছেন,-_পূর্বে এদেশে আধুনিক সিফিলিস্বোগের প্রাছুর্ভাব ছিল না, কিন্তু 
উপদংশ আধুনিক সিফলিসের ন্যায় বিষাক্ত এবং সংক্রামক না হইলেও 
উভয়েই একজ্বাতীয়। উপদংশের সেই জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত প্রভৃতি সমস্ত লক্ষণই 
-সিফিলিসরোগে বিদ্যমান। বোধ হয়, উপদংশরোগই ভিন্র ভিন্ন জাতির 

সংঘর্ষণে বর্তমানে ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে ।” তাহার এই মন্তব্যের উত্তরে 
আমি যাহ] লিখিয়াছি, তাহা অবিকর্ল বামপৃষ্ঠায় নিয়ে উদ্ধত হইল,এরপ যুক্তি- 

প্রদর্শন করিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, “নানাজাতির সক্ঘ- 

ধণে উপদংশ বর্তমানে ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে,” ইহার অর্থ কি? সহস্র 

সহত্র শিঙ্গিযাছের মধ্যে মাগুর মাছ অথবা! সহত্র সহস্র কেউটের মধ্যে ঢেশাড়া 
বাস করিলে কি কখনও তাহার! শিঙ্গিমাছ বা কেউটে সাপের বিবপ্রাপ্ত 

হয়?” পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই, এরূপ যুক্তি প্রদর্শনের পর বন্ধুবর বিশেষ 
সন্তোষ প্রকাশ করিয়। আমার সহিত একমত হইয়াছেন । 

অপর বন্ধু কোন্ কোন্ রোগ সংক্র/যক এবং কি প্রকারে সংক্রামিত হয়ঃ 
তৎসন্বন্ধে “ভাবপ্রকাশ” হইতে শ্লোক উদ্ধত করিয়। লিখিয়াছেন, “উপদংশও 

সংক্রামক রোগ ।” তৃত্তরে অমি তাহাকে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহার প্রথ- 

মাংশে উপরোক্ত মাছ ও সাপের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে । শেষাংশে এই-- 
“ভাবগ্রকাশ" ভাবমিশ্রের রচিত নহে, সংগৃহীত । নুশ্রুতের নিদান স্থানে 

কুষ্ঠরোগে যে শ্লোক বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই ভাবমিশ্র “ভাবপ্রকা শে” উদ্ধত 

করিয়াছেন, উপদংশ সংক্রামক, একথার উল্লেধ সুশ্কতে নাই, সুশ্রুত বলেন-- 

“প্রসঙ্গাৎ গাত্রসংস্পর্শান্রিশ্বাসাৎৎ সহভোজনাৎ। 

একশয্যসনাচ্চাপি বন্ত্রমাল্যান্বলেপনাৎ॥ 

কুষ্ঠং জরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাতিয্যন্দ এব চ। 

ওপসর্ণিকরোগাশ্ সংক্রামস্তি নরাননরমূ ॥” 

“অর্থাত কুষ্ঠ, জ্বর, শোষ (বক্স) ও নেক্রাঁভিব্যন্দ (চক্ষু উঠা) প্রভৃতি 

ওপসর্মিক রোগসকল নানাপ্রকারে এক শরীর হইতে অন্ত শরীরে সংক্রামিত 
হয়। ওপসর্গিক রোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তির সহিত মৈথুন, একব্র ভোজন, এক 
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শয্যায় শয়ন, এক আসনে উপবেশনঃ কিন্বা! সেই রোগগ্রত্ত ব্যক্তির গাব্র- 
সংস্পর্শ, নিশ্বাস-গ্রহণ অথবা তাহাদের ব্যবন্ৃত বস্ত্র, মান্য ও অন্ুলেপন 
ব্যবহার করিলে, সেই সেই ওপনর্সিক রোগ উৎপন্ন হয় ।” 

উপদংশ সংক্রাম ক;হুশ্রুতে তাহার উল্লেখ না থাকিলেও সংক্রামক রোগের 
নির্দেশ কঠিন নহে । সবিষ রোগ প্রবল সংক্রামক, নির্বিষ বা অল্প বিষধুক্ত 

রোগ তাদৃশ সংক্রামক নহে । উপদংশ নির্ধিষ ও অল্প সংক্রামক । উপদংশের 
সংক্রামকতা৷ এত অল্প যে, সিফিলিসের সহিত উপমা ই হয় ন।,উপদংশ ক্ষত ব। 
স্ফোটক হইতে আবিত রস বা পৃষ, অন্ত অঙ্গে লাশিলে, বড়জোর সেই স্থানে 
কয়েকট! ফুস্ুরি মাত্র উৎপন্ন হইতে পারে। ্ 

সিফিলিস্ ও গণোরিয়ার ন্যায় পাপরোগ পুর্বে পুণ্যতূমি ভারতবর্ষে ছিল- 

না, সভ্যতাদৃপ্ত ইয়োরোপ হইতেই উহাদের আমদানী হইয়াছে, এই সত্যটুকু 
গ্রহণ করিয়! উহাদের উৎপত্তির কারণ বিবেচনা! করিলে, উভয়েই আমুর্কেদীয় 
নিদানাতিরিক্ত স্বতন্ত্র রোগ বলিয়। প্রতায়মান হইবে; আর তাহ! হইলে 

পিফিলিসকে উপদংশ ও গণোরিয়াকে পিত্তজ মেহনামে অভিহিত কর! 

কদাপি সঙ্গত বোধ হইবে না। (গণোরিয়ার বিস্তৃত বিবরণ চতুর্থখণ্ডে দ্রষ্টব্য) 

পরিশেষে বক্তব্য এই--মান্ুষ আশা লইয়াই জন্মগ্রহণ করে ও আজীবন 
আশার ক্রীতদাস হইয়া থাকে । ফলতঃ ,আশাই মানুষকে নানাশ্রকার 
প্রলোভনে মুদ্ধ করে, আশাই সকল কর্মে প্রন্বত্তি দেয়, আশাই সকল 
কর্মের মূল, আশাই মানুষের প্রধান অবলম্বন ও সব্বন্ব, আশাব্যত।ত মান্ুঘ 

একমুহুর্তও বাচে না,-বাচিতে পারে ন| ১--আমিও সর্ধপ্রকারে সেই আশারই 
বশীভুত। আমার আশ। এই যে, “আঘুব্বদ-শিক্ষা” দ্বার, আম্ুব্বেদীয়- 

চিকিৎসার প্রসার-ববদ্ধ হয় ও এক একথানি গ্রন্থ প্রত্যেক বাঙ্গালীর গৃহে 
গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় বিরাজ করে; অকিঞ্চনের এই আশা কি কখনও 

ফলবতী হইবে? 

দ্বিতীয় সংক্ষরণের বিজ্ঞাপন । 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম সংস্করণের ছুই সহত্র পুস্তক নিঃশেবিত 

হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইল । 

শ্রীঅম্বৃতলাল গুপ্ত । 



সুচিপত্র। 
য়খণ্ড । 
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বাতিক স্বরতঙ্গের লক্ষণ 

পৈত্তিক স্বরতঙ্গের লক্ষণ .*. 

গ্নৈগ্িক স্বরভঙ্গের লক্ষণ ... 

সান্নিপাঁতিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ 

ক্ষয়জ স্বরতঙ্গের লক্ষণ  **, 

মেদোজনিত স্বরভঙ্গের লক্ষণ 

স্বরতর্গের অসাধ্য লক্ষণ *** 

স্বরতঙ্গ-চিকিৎসাঁবিধি 

স্বরতঙ্গরে'গে-ওধধ ৮৯০ 

পিপ্লল্যাদি যোগ ও 

অজমোদাদি যোগ 

সৈন্ববাদি যোগ 

চব্যাদি চূর্ণ রি 
শ্বাসকুঠার 2 

শ্বাসতভৈরবরস - 

ভৈরবরস ** 

শ্রীডামবানন্দান্র ৪ 

ত্র্যত্বকাত 

তরুণানন্দরস 2 

বহৎ শৃঙ্গারান্র রঃ 
মুগনাভ্যাদি অবলেহ 

পৃষ্ঠ | বিষয় 

নিদিদ্ধিকাবলেহ 

৮৫ | বৃহৎ বাসাবলেহ 
”» | ভাগাগুড় 

গ. [ শৃঙ্গীগুড় তু " 
রী ূ ভূঙ্গরাজাগ্ঠ ঘ্ৃত 

গজ ব্রাহ্মী গত ৪৪৪ 

৷ ব্যাস্রীত্বত 
রা : স্বরতঙ্গবোগে পথ্য 

হিকা! ও শ্বাস-চিকিৎসা 
৫১% 

1 

% 1 | অন্জাহিকার লক্ষণ ৪ 

”» । যমল। হিকার লক্ষণ ০৯ ক 

৫১১ | ক্ষুদ্র হিন্কার লক্ষণ 

”» | গন্তীরাহিক্কার লক্ষণ ৪5 

» | মহাহিকার লক্ষণ 

» | ক্ষুদ্রশ্বাসের লক্ষণ 

৫১২ | তকষ্ শ্বাসের লক্ষণ ৯৮৫ 

এ প্রত্ত মক শ্বাসের লক্ষণ 

”» | ছিন্শ্বাসের লক্ষণ রর 

* | উর্দশ্বাসের লক্ষণ ডে 
৫১৩ | মহাশ্বাসের লক্ষণ 

॥  হিক্কা ও শ্বাস-চিকিৎসা-বিধি 
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হিক্কা ও শ্বাসরোগে--ওঁধধ 

তা্গ্যাদি যোগ 

প্রবাল যোগ 

চন্দনযোগ 

তিক্তাযোগ 

পিপ্ললীখোগ 

বিহ্বাদিযো'গ 

হবিগ্রাদি চূর্ণ 
গুঠ্যাদি চূর্ণ 
শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণ 86 
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কণ্টকার্ধ্যাদি অবলেহ *** 

ভার্গাগুড় 

শৃীগুড় '্বুত 
'চ্যবন প্রাশ 

চন্দ্রকান্তি রস 

পিগ্নল্যাগ্ত লৌহ 
শ্বীসচিন্তামণি 
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০৮১ ৫৩২ ৷ অশীতিপ্রকার বাতরোগের লক্ষণ ৫৩৮ স্বাসকুঠার রস 

খাস গঞ্জাঙ্কুশ ৫ 

পৃষ্ঠ ূ  বিষয় পৃষ্ঠা 

৫২৬ । স্বাসকাঁস চিন্তামণি ৪৩২ 
। শ্বাস চিন্তামণি (মতান্তরে ),* (৫৩৩ 

৫২৭ | বসস্ততিলক 
1 অহাস্বাসারি লৌহ র 
1 কনকাসব ১০9 

"৷ দ্শযুল বট্পলক স্বৃত ৫৩৪ 
৫২৮  বাসাচন্দানাদি তৈল রী 

2 প্রতমকশ্বাসে- স্বর-চিকিৎসা । 

৮. বৃহৎ কম্ত,রী তৈরব 8 

৫২৯; মৃত্যুয় রস ্ 

্ র জ্বরারি অভ্র ৫৩৫ 

*. : জ্বরাশনি লৌহ 5 

৮» মহারাজ বটা পি পুরি, 

" : প্রতমকশ্বাসে-প্লেস্সিকৰিকার- 

2 চিকিৎসা । 
এ 1 পঞ্চকোঁল কাখথ ৮ ৫৩৫ 

* । কফকেতুরস ৪০৮ ৯ 

% | বৃহৎ কফকেতু ৫৩৬৪ 

৫৩১ | প্ে্সদ্দর রস দর 
» ৷ হিক্কারোগে-পধ্য ষ্ঠ 

| শ্বাসরোগে-পথ্য ৫৩৭ 

২ 

বাতব্যাধি-চিকিৎসা। 
অশীতিপ্রকার বাতরোগের নাম ৫৩৭ 

» | শিরোগ্রহের লক্ষণ 
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হরীতকীথণওড 

ভাস্করলবণ 

ঘোগরাজগ্গ গুলু 

রসোনপিও 

চতুম্মখরস 

চিস্তামণিরস তা 
বৃহৎ বাতচিস্তামণি  *** 
মহ শঙ্খবটী 

ধাত্রীলৌহ 

পৃষ্ঠ] 

৩৩ 

চা 

৭৩৯১ 

৩. 
বিষয় 

ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে ) 

বিগ্ভাধরাত্র. 

ত্রিফলালৌহ রর 

সপ্তামৃতলৌহ 

শূলাস্তকরস 

শুলহরণযোগ 

হৃপতিবল্পত 

বৃহৎ নৃপতিবল্পভ 

শ্লবজ্িনী বটিকা 

সর্বাঙ্গ সুন্দররস 

খগ্ড1মলকী 

গুড়মও্্র 

তারামও্র গুড় 

শতাঁবরী মও্ুর 
বৃহ শতাবরীমওর 
রসমণ্ডর . 

টিন | 

নারকেলখণগু' 

বুহৎ নারিকে লথগ্ড 

নারিকেলামৃত 

নারিকেলক্ষার 

শুলগজেন্্রতৈল ৪ 

বৃহৎ সৈন্ধবাগ্ধতৈল 
মধ্যমবিষুতৈল 

মহামাষতৈল ৪ 

পষ্ঠা 

৭৩৬ 

শুলরোগে--দবাহ চিকিৎসা ৃ 
গুড়,চ্যাদিলৌহ 28৩ 
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বিষয়: পৃষ্ঠ) | বিষয় পৃষ্ঠা 

গুড়চীতৈল ৭৪৩ | আনাহের কারণপুর্বক স্বধারণ 

শুলরোগে-_জ্বর-চিকিৎসা। | লক্ষ রি 
| আমজ আনাহ 5৩ ্ 

াঙ্গাদি শা মলসঞ্চয়জনিত আনাহ *** + 

দার্বযাদি কাখ ৮. | উদ্াবর্ত ও আনাহ চিকিৎসা 
জীবনানন্দান্র রি, 2 বিবি' রা 

চিন্তামণিরস রি অধোবাঘুরনিরোধজন্ত উদাবর্তি ৭৪৮ 

ভাড়া: ৮. মলবেগরোধজনিত উদাবর্তী ॥ 
উদ্বাবর্ত ও আনাহরোগ-চিকিংসা | ৃ ত্রবেগরোধজ নিত উদদাবর্থ 
বায়ুনিরোধজনিত উদ্দাবর্তের জ.স্তাবেগরোধজনিত উদাবর্ডী » 

অশ্রবেগরোধজনিত উদাবর্ত ১ 

ইাচিনিরোধজনিত উদ্বাবর্ত ্ 
উদগারবেগরোধজনিত উদ্দাবর্তি » 
বমনবেগরোধজনিত উদ্খবর্তি » 

শুক্রবেগরোধঙ্গনিত উদাবর্ত রি 

ক্ষুধাবেগরোধজনিত উদ্াবর্ত 

পিপাসাবেগরোধজনিত উদা- 

লক্ষণ ৭8৪ 

মলরোধজনিত উদ্াবর্তের লক্ষণ » 

মুত্ররোধজনিত উদ্াবর্তের লক্ষণ » 
জন্ত] অর্থাৎ হাইরোৌধজনিত 

উদাবর্তের লক্ষণ 
অক্ররোধঞজজনিত উদ্দাবর্তের লক্ষণ » 

ইাচির বেগরোধজনিত উদ্বাবর্তের 

৭8৫ 

লক্ষণ ৬৬৯ % বর্ত9রোগ রঃ ্ 

উগারৌধজনিত উদাবর্তের শ্রমবশতঃ শ্বাস-রোধজনিত 
লক্ষণ ্ টি এ উদাবর্ত | চে ৭৫০ 

নিদ্রাবেগরোধজনিত উদাবর্ভী ,, 

রুক্ষাদিদ্রবযসেবনজনিত উদাবর্ত ,, 

বমনরোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ » 

শুক্ররোধজনিত উদ্াবর্তের লক্ষণ, » 

ক্ষুধারোধজনিত উদ্াবর্ডের লক্ষণ ৮» আনাহ 42 

তৃষ্কারোধজনিত উদ্দাবর্ডের লক্ষণ » আনাহরোগ ৪58 2 

খ্বাসরোধজনিত উদ্বাবর্তের লক্ষণ » উদ্দাবর্ত ও আনাহরোগে-উফধ ৭৫২ 

নিপ্রারোধঙ্জনিত উদ্াবর্তের লক্ষণ ৮ ফলবর্তি চা 
বাতিক উদ্দাবর্ডের লক্ষণ ... ৭৪৬ হিঙ্গগ্তাবর্তি এন 



_ বিষয় 

 ভ্রিকটুকাগ্ঠাবর্তি 

জিত্বতাদিগুড়িকা 
বচাগ্য চূর্ণ 

হি ছাচ্র্ণ 
_ নারাচচুর্ণ 

. গুড়াষ্টক . 
বৈশ্বানরচুর্ণ 

ব্ৈনাথবটা 

নারাচরস.. .. 
বৃহৎ ইচ্ছা্জে টুরস 
শুক্ষমূলাতঘ্বত 

৩%০ 

পৃষ্টা 
ন৫২ 

গনটজিনিরী ও নন 
চতুর্দশাঙ্গ কাথ 

দ্রাক্ষাদি ককাথ 
দশমূল কাথ 

 উদ্দাবর্তরোগে__বেদনাচিকিৎসা | 

ব্ান্নাসপ্তক 

আমবাতারি বটিকা 

যোগরাজগুগ গুলু 

বৃহৎ ছাগলাগ্ঠত্বত 

উদাবর্ত ও আনাহরোগে- পথ্য 

গুল্ারোগ চিকিৎসা । 

গুল্সরোগের সাধারণ লক্ষণ 

৭৫8 

চা 

ঠা 

৭৫৫ 

ঠচ 

গা 

5 

গ৫৬ 

বাতিক গুলের নিদদানপূর্ববক লক্ষণ » 
পৈত্তিক গুষ্যের নিদানপুর্ববক 

লক্ষণ গা 

[বিষয় 

শ্লৈম্িক গুষ্মের নিদীনপূর্বক 

লক্ষণ 

| দ্বিদোবজ গুলের লক্ষণ 

স[নিপাতিক গুলোর লক্ষণ 

রক্তগুল্সের নিদানপূর্বক লক্ষণ 
রজগুল্মের বিশেষ লক্ষণ 

গুনের অসাধ্য লক্ষণ 

গুদ্মরোগ-চিকিৎসা-বিধি 

গুল্সরোগে--ওবধ 

তিলাগ্ প্রলেপ 

মাগরাদিযোগ 

যষানিকাযোগ 

পিগ্ল্যাদিচর্ণ 
্ব্প-অগ্নিমুখচুর্ণ 
হিল স্চচুর্ণ 

কুষ্ঠাদিচুর্ণ 

বচাগ্চুণ” 

বচাগ্ঘচুর্ণ ( মতান্তয়ে ) 
ক্রিবৃতাদিচূর্ণ 

শতাহ্বাদিচুর্ণ 
লবঙ্গাদিচু্ণ 

ক্ষারাষ্টক 
বজক্ষার 

কাঙ্কায়ন গুড়িক] 

দস্তীহরীতকী 

গুলসকালান্লরস 

বৃহৎ গুল্সকালানলরস 

ৃষ্ঠ। 

৭৫৭ 
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মহাগুয্মকালানলরদ .৮* ৭১৯ | গুল্বারোগে - পথ্য 
নাগেখর রস .....:৭৭০ হৃদ্রোগ-চিকিসা। 

বিদ্যাধররস ” ; বাতিক হৃত্রোগের লক্ষণ 

শুষশার্দালরস ” | পৈত্তিক হাপ্রোগের লক্ষণ *" 
প্রাণবল্পতরস '** 99৯ গ্লৈপ্মিক হৃত্রোগের লক্ষণ *** 

রসায়নামূতলৌহ ***. ” : | সান্লিবাতিক হৃত্রোগের লক্ষণ 

ক্র্যবণাদ্যস্বত »১* | ক্রিমিজনিত হত্রোগের লক্ষণ 

 ত্রায়মাণাগ্যদ্থত ০৮ ৭৭২ | হৃদ্রোগ-চিকিৎসা-বিধি 

রসোনাগ্যত্বত ” বাতিক হৃত্রোগ , 

হবুধা ্াত্বত ৮: পৈত্তিক হৃপ্রোগ 
ধাত্রীষট্পলকঘ্বত ... ৭৭৩ খ্লৈষ্মিক হাপ্রোগ 

গুলরোগে--বেদনা-চিকিৎসা। ৃ সান্নিপাতিক ভ্ৃড্রোগ 

বৈশ্বানরচূর্ণ ১৮. ৭ধও ূ ক্রিমিছন্ঠ জদ্রোগ 

অলম্ুষাদ্ধাচুর্ণ 8 ৰ  স্বপ্রে'গে উপদ্রব 

যোগরাজগুগ গুরু, ১৮ 1 হৃদ্রোগে-ওষধ 

গুলরোগে-স্বর-চিকিৎসা। ূ বিড়ঙ্গাদি যোগ 

জয়াবটী ..১..:৭৭8 | হচ্ছলাত্তক যোগ 
জরারি অনু গোধৃথাগ্য যোগ 

জরকুঞ্জর পারীঞ্রস ... তিক্তাদি যোগ 

টাটাপরীনা টা | (১8৮৫ 

শ্লহরণযোগ ৮ জাতী 

চতুঃদমলোহ ৪ রা টা 

গুল্মরোগে__কো্ঠবনধত! ও রা 
আধখ্মান-চিকিৎসা | ব্রিবৃতাদি রণ টি 

সব্প-অসবিমুখচূর্ণ ০৭৭৫ | এলাদি চূর্ণ 
হিট "৭:৮2 হিজাদি চরণ 

পঞ্ঠ। 

৭৭৫ 

৭৭৫ 



বৰ পৃষ্ঠা 

পাঠান্ত চরণ ১৭৮৪ 

ককুতান্ঘ চূর্ণ ৮ 
হ্দ্রোগান্তক রস : ১৮ 

হৃদয়ার্ণব রস বা 

চিন্তামণি রস ০৯ 
বিশ্বেশ্বর রূস ০৯০৭৮৫ 

 শঙ্করবটী ৪8 2 

প্রতাকর বট 2. 8 
শ্বদংট্রা্য ঘৃত ' ৭৮৬ 

বলাছা ঘ্ৃত হু 

অর্জুন ঘৃত ৭৮৭ 

হৃদ্রে। চাদর হসা। 
বৃহৎ বাসাবলেহ ৬. 
অগস্ত্য হরীতকী 2 

বপস্ত তিলক রী 

হন্রোগে শ্বা-চিকিৎস। | 
শ্বান কৃঠার রস (মতান্তরে) ৭৮৭ 

শ্বাস ভৈরব বস ১০০ ৭৮৮ 

হৃদ্রোগে-জ্বর-চিকিৎসা। 
জরারি অভ্র ৭৮৮ 

মহারাজ বটী 6 8 

বৃহৎ চুড়ামণি রস ৮1৮ 

হঞ্রোগে-পথ্য ৮, 

বৃদ্ধি, অন্ধবৃদ্ধি ও ব্রশ্নরে 
চিকিৎসা । 

বাতিক বৃদ্ধির লক্ষণ ৮ ৭৮৯ 

| বিষয় 
পৈত্তিক বৃদ্ধির লক্ষণ 

 শ্লৈদ্িক বৃদ্ধির লক্ষণ 
বক্তজ বৃদ্ধির লক্ষণ এ ৬ 

মেদোজ রদ্ধির লক্ষণ 

মুত্রজ বৃদ্ধির লক্ষণ 

অন্ত্রৃদ্ধিরোগের নিদান পুর্ব 
লক্ষণ রা 

্রপ্নের নিদান পূর্বক জক্ষণ ... 
বৃদ্ধি, অন্ত্রবৃদ্ধি ও ব্রপ্নরোগ- 

চিকিৎসা-বিধি 

বৃদ্ধি) অন্ত্রবৃদ্ধি ও ব্রপধনরোগে-উমদ 

চন্দনাদি লেপ 

পঞ্চবন্ধপ্ল প্রলেপ 

দ্াকলেপ 

অগুব্ণাদিলেপ রি 

স্ুরসাদি লেপ 

অজাজ্যা্দি লেপ 

লাক্ষাদিলেপ 

নিশ্বধত 

স্বতলেপ +7 
ত্রিকটাদি কাথ 
রাঙ্গাদি কাথ 

হরীতক্যাদি কাথ 
বিববাদি চূর্ণ: 

তক্তোত্তরীয় চুণ 

বাতারি 

বৃদ্ধিবাধিক1 বটিক1 

পৃঠ। 

1৯ 



বিষয় 

আমবাতারি বটিকা 

সিংহনাদ গুগ গুলু 

বৃহৎ সিংহনাদ গুগ.গুলু **, 

শশিশেখর রস 

শতপুষ্পাদি ঘুত 

দস্তীঘ্বত 
সৈন্ধবাগ্ঠ তৈল 

বৃহৎ সৈষ্ধবাগ্ভ তৈল 

গন্বর্বহস্ত তৈল 

মধ্যম নারায়ণ তৈল 

৩, 

পৃষ্ঠা | বিষয়: 
৭৯৮ | শ্লীপদরোগে-ওধধ 

ধুস্তরাদিপেপ 

” । ম্রিষ্ঠাদি প্রলেপ 

” | সিদ্ধার্থ প্রলেপ 
৭৯৯ ৷ বলাগ্য প্রলেপ 

” | মদদনাদি প্রলেপ 

” । শাখোটক কাথ 
৮০০: মহারান্গাৰি কথ 

& ূ কণাদি চুর্ণ 
” | পি্লল্যান্ চ্র্ণ 

ব্রপন ও বৃদ্ধিরোগে সর্ববাঙ্গবেদনা- র ত্রিকটাদি চূর্ণ 

চিকিৎসা । 

বাতগজাছুশ 

মহাবাত গজান্ুশ 

৷ ককষ্াগ্ত মোদক 
৷ আমবাতারি বটিকা 
বৃহৎ সিংহনাদ গুগগুলু 
ূ শ্লীপদগজকেশরী 

৮০১ 
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শাখোটক তৈল ,* ৮৯৯ । ভ্রিবৃতাদি লেপ 

নিগুপ্ভী তৈল 2 প ৰ কুষ্ঠাদ্রিলেপ 

নিষ্বাদি তৈল, ” ৷ বিড়ালাস্থি লেপ 
ব্যোষাগ্ভতৈল *-* ৮.) খদিরাদি কাখ 
অমৃতাদ্যতৈল [.. »২৮৯২। অমুতাদি কাথ 
সিন্দরাদি তৈল ই. ৃ সপ্তবিংশতি গুগ গুলু 

গুপ্রাপ্ত তৈল “৮1 নবকার্ষিক গুগ গুলু 

অপচীরোগে-জ্বর-চিকিতস| | : ব্রণগঞ্জাক্ুশ রস 
নানি কাখ ০৮৯ | জান 
অনৃতাদি কাখ চিরিক: ূ তামপ্রয়োগ 

গলগঞ্াদিরোগে-পথা .৮ * 1 পঞ্চতিক্ত্ত গুগ গুলু 

ভগন্দররোগ-চিকিৎুসা | র মহাতিক্তক ঘ্বৃত 

তগন্দরের সাধারণ-লক্ষণ ... ৮৯৩ | বিষ্যন্দন তৈল 

শতপোনকের নিদানপূর্বক লক্ষণ ” | সোমরাজী তৈল 
উষ্টুগ্রীবের লক্ষণ ২ ৮৯৪ । বৃহৎ সোমরাজী তৈল 

ঠ 

পরিআবীবরু লক্ষণ 
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ভগন্দররোগে- পথ্য ০ 

তৃতীয়খগ্ডের সুচিপত্র সম্পূর্ণ। 

৯৩০১ 



“আয়ুর্বেদ-শিক্ষার” প্রশংস। | 
১। আমঘুর্ষেদে অভিজ্ঞ কলিকাতার খ্যাতনাম। ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্র 

সেন এম্, ডি মহোদয় লিখিয়াছেন-- 

“আদূর্কেদ-শিক্ষা” গ্রস্থধানি আপনার অসাধারণ চিকিৎদা-নৈপুন্সের পরি- 
চায়ক | কবিরাজীমতে যে এমন উতকষ্ট গ্রন্থ মুদ্রিত হইবে, তাহা কম্থিন্ কালে 

কল্পনাও করিতে পারি নাই। আপনি এইগ্রন্থ মুদ্রিত করিয়! দেশের মহোপ- 

কার সাধন করিলেন। চিকিৎসা-সন্বন্ধে মাপনার স্থান কত উচ্চে অবস্থিত; 

তাহা! আপনার ব্যবসায়ী চিকিৎসকের! নির্ণয় করিবেন, আমি এই পর্য্যন্ত 

বলিতে পারি, এই গ্রন্থে যেরূপ প্রত্যেক রোগের ও তছুপসর্গ সমূহের অবস্থা- 
ভেদে ওষধ ও অন্তুপান ব্যবস্থা করা! হইয়াছে, তাহাতে ইহ! *চিকিৎসা-জগতে , 
অন্ধের যষ্টির সায় ব্যবহৃত হইবে ও বুগাস্তর উপস্থিত করিবে । ১৫।১1০৯। 

২। ডাক্তারী ও কবিরাজী উভয়বিধ চিকিৎসায় অভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত অবিনাশ 
চন্দ্র গুপ্ত এল, এম, এস মহাশয় এলাহাঁবাদ হইতে লিখিয়াছেন-_ 

আমি অসংখ্য ধন্তবাদের সহিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত 

আয়ুর্বেদ-শিক্ষণ” নামক পুস্তকের প্রাপ্তি-স্বীকার করিতেছি। এই শ্রেষ্ঠ এবং 

বিজ্ঞ চিকিৎসক মহাশয় হিন্দু্দিগের প্রাচীন চিকিৎসা-শান্ত্ প্রকাশ করিতে 
গিয়া এক বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। গ্রঞ্কুকার অতী সহজ ভাষায় 

আমুর্ষেদোক্ত রত্ব সমূহ জনসাধারণের সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন; এই 
গ্রন্থে রৌগের চিকিৎসাপ্রণালী এবং তৎসঙ্গে ওষধের নির্বাচন, প্রয়োগ ও 
প্রস্তুত প্রণালী বিস্তৃতরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। চিকিৎসা-কার্ষ্যে রোগনির্ণর় 
ওধধ-নির্বাচন ও পথ্যাপথ্য নিদ্দেশ কর! চিকিৎসকের প্রধান কার্য, স্থবিজ্ঞ 

কবিরাজ মহাশয় প্রত্যেক রোগ নির্ণয়ের সহিত সেই রোগের ওষধের নির্র্বাচন, 

প্রয়োগপ্রণালী ও পথ্যাপথ্যের সুন্দররূপে নির্দেশ করিয়াছেন। গ্রন্থকার যেব্ূপ 

নিপুনতার সহিত গ্রন্থ প্রণয়ণ কার্য আরম্ত করিয়াছেন, তাহাতে নিশ্চয়ই তিনি 

প্রশংসার পাত্র এবং আমি নিঃসন্দেহচিত্তে বলিতেপারি, তিনি তুল্য বিজ্ঞতার 

সহিত এ কার্ধ্য সমাধা করিবেন । ইহাতে প্রাচীন হিন্কু চিকিৎসা-সন্বত্ধীয় বৃ- 
তর আবশ্যকীয় বিষয় সন্নিবেশিত হওয়াতে প্রত্যেক চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর 
হস্তেই ইহার একথান' পুস্তক থাক! নিতান্ত আরশ্তক। ১২। ৩।০ ৯। 



আয়ুবেরদ-শিক্ষার পরিশিষ্ট । 
পাশ্টাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ন্যায় আমুর্কেদের ভিত্তি যে বিজ্ঞানের 

উপর প্রতিঠিত, তাহা! অনেকেই জানিতেন না। এক্ষণে আমঘুর্ধেদের 

বৈজ্ঞানিক তিতির আলোচন। করিয়া দেখাগেল, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের 

ন্ঠায় আমুর্কেদের ভিত্তিও বিজ্ঞানের উপর সংস্থাপিত। এতদিন আমুর্ধেদের 

যেসকল বিধয় অমীমাংসিত ছিল, এবারে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাহার 

জুমীমাংস|! হইয়াছে । ইহা পাঠ করিতে করিতে আত্মহার] হইতে হয়। 

ধাহ।র] পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রভাব দর্শনে মোহিত হন, তাহার! 

নিজের পূর্বপুরুমদিগের সম্পত্তি কিরূপ মূল্যবান এবং তাহার অনাদর 
অসম্মান করিয়া! কি মহাপাঁপে লিপ্ত হইতেছেন, তাহ! এই গ্রস্থপাঠে পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের সহিত আমুর্ধেদের তুলনা করিয়। অবণ্তই হৃদয়ঙ্গম করিতে 

পারিবেন এবং হৃদয়ঙগম করিয়! লজ্জায় মস্তক অবনত করিবেন। এই গ্রন্থের 
মূল্য ৯২ টাকা ও মাণুল ০, আনা। 

প্রাচ্য বিজ্ঞান। 
আমাদিগের শান্ত্রমতে বিজ্ঞান শবে আধ্যাত্মিক ও বাহক দ্বিবিধ জ্ঞান 

বুঝায়, কিন্তু ইংবাজীতে বিজ্ঞান-শব্দে তদ্ধিপবীত অর্থ বুঝ|য়। পাশ্চাত্যজাতি 

মুক্তি কাহাকে বলে, তাহা জানেন না, তাহার! বিজ্ঞান-শব্দে চিকিৎসা, 
শিল্প, কৃষি, রসায়ন বিজ্ঞান প্রভৃতি বুঝিয়৷ থাকেন। আমিও এই গ্রন্থে 

মুক্তিতত্ব অর্থাৎ আধ্যাম্মিক অংশ বাদ দিয়া এ সকল বিজ্ঞানের মূল 
কোথায় তাহার আলোচন। করিয়াছি । এই গ্রন্থ পাঠ করিলে, সকলে 

বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদিগের শাস্ত্রে কিরূপ হুগ্জ বিজ্ঞান নিহিত আছে) 

অথচ অনালোচনার ফলে আমর! তাহার কোন খোঁজ খবরই রাখি না এবং 

পাশ্চাত) বৈজ্ঞানিকগণ যখন যাহ। বলেন, তাহ! নির্ষিচারে গ্রহণ করি। 

ইহার মুল্য ॥* আনা ও মাশুল এক আনা। ধীহারা আমুর্ষেদ-শিক্ষা 
প্রথম হইতে পরিশিষ্ট পর্যন্ত একত্র লইবেন, তাহারা বিনামূল্যে ইহার 

একখানি পাইবেন। ৃ 



আয়ুব্রদ-শিক্ষা। 
তৃতীয় খণ্ড। 
শপ 

স্বরভঙ্গ-চিকিৎস! | 
বাতিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ। বাতজনিত স্বরভঙ্গে রোগীর চক্ষু, মুখ, 

মল ও মুত্র কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং ধীরে ধীরে গর্দতের ন্যায় কর্কশ অথচ ভঙ্গস্বর 
নির্গত হইয়! থাকে। 

পৈতিক স্বরতঙ্গের লক্ষণ | পিতজনিত স্বরতঙ্গে রোগীর চক্ষু মুখ 
ও ঘৃত্র পীতবর্ণ হয় এবং স্বর নির্গত হইবার সময়ে (কথা কহিবার সময়ে) 
গলদেশে দাহ জন্মে। 

শ্ৈত্িক স্বরভঙ্গের লক্ষণ। প্রেম্বজনিত স্বরতঙ্গে রোগীর কণঠদেশ 
প্রায় সর্বদাই শ্লেম্মা দ্বারা অবরুদ্ধ থাকে বলিয়া! কথা কহিবার শক্তি হাঁস পায় 
দিবাতাগে হ্র্য-কিরণবশতঃ কফের অল্পতা হেতু রোগী অধিক কথ! .কহিতে 
সমর্থ হইয়। থাকে, কিন্তু রাত্রিকালে স্বররুদ্ধ হয়। 

সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ। সম্নিপাত অর্থাৎ ব্রিদোধজনিত 
স্বরভঙ্গে বাতিক, পৈতিক ও শ্নেঘিক স্বরভঙ্গের মিলিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

ক্ষয়জ স্বরভঙ্গের লক্ষণ। ধাতুক্ষয় জনিত স্বরতক্গে রোগীর কথ 
কহিবার সময়ে ক্দেশে বেদনা ও কণঠদেশ হইতে ধূমনির্গমের ন্যায় বোধ 
হয় ও বাক্যের অল্পত! হইয়া থাকে। 

মেদৌজনিত স্বরভঙ্গের লক্ষণ। মেদোজনিত ন্বরতঙ্গে রোগীর 
বাক্য কঠদেশেই লগ্ন হইয়া! থাকে অর্থাৎ রোগী অশ্পষ্টতাবে কথ! কহে, কফ 
ও মেদদ্বারা গলদেশ জড়িত'থাকে এবং পিপাসা হয়! 



৫০৬ আয়ুর্বেবেদ-শিক্ষা | 

স্বরভঙ্গের অসাধ্য লক্ষণ | ক্ষীণ ( ক্ষয়রোগাক্রান্ত ) রুশ ও বৃদধ- 
ব্যক্তির দীর্ঘকালস্থাযী ব জন্মাবধি জাত স্বরভঙ্গ অসাধ্য । অতিশয় স্কুল (মেদ- 

যুক্ত) ব্যক্তির স্বরতঙ্গ এবং সান্লিপাতিক অর্থাৎ ব্রিদোধজ্জ স্বরতন্ন অপাধ্য। 

স্বরভঙ্গরোগের চিকিৎসা-বিধি | 

স্বরতঙ্গরোগ হইলে স্বরবহা ধমনী দূষিত হয়, ধমনী কেন দুধিত হয়, 
অগ্রে তাহ! অবগত হওয়া আবশ্তক। বায়ু; পিত্ত, শ্লেম্মা, মিলিত তিনদোষ 
(সন্িপাত ), মেদ এবং ধাতুক্ষয় দ্বারা স্বরবহ! ধমনী দূধিত হইয়া থাকে। 
উচ্চৈঃস্বরে বাক্যকথন, বেদপাঠ, চীৎকার, কদেশে আঘাতপ্রাপ্তি প্রভৃতি 

কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয়! স্বরবহা ধমনীকে দ্ধিত করে। বিষপান ব! 
পিত্তবর্ধক বিবিধ দ্রব্যাদি সেবনে পিত্ত বর্ধিত হইয়! এরূপ ধমনীকে চুষিত 
করিয়। স্বরভেদ উত্পাদন করে। সর্দি, কাস, রাত্রিতে হিমলাগান, ও দধি 

প্রভৃতি শীতল দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবনদ্বারা শ্লেম্সা প্রবল হওয়ায় পূর্ব্ববৎ 
ধমনী দূষিত হইলে ভাঙ্গা! অস্পষ্ট স্বর নির্গত হয়। এইরূপ ত্রিবিধ দৌধবর্থাক 
কারণ মিলিত হইলে সান্লিপাতিক স্বরতঙ্গ উৎপন্ন হয়। সন্নিপাতজ্বর, অতী- 

সার, কাস প্রভৃতি রোগেও বাতাদি দে।ষ কুপিত হইলে স্বরভঙ্গ প্রকাশ পায়। 

শ্বাসকাঁস বা কাসরোগে বাঘু। পিত্ত ব1 শ্লেক্ষা অতীসারেও অবস্থাতেদে বাত, 

পিত্ত, শ্রেম্বা বা ব্রিদোধ প্রকুপিত হয়, সুতরাং অরাদিরোগে স্বরভঙ্গ হইলেও 

বাতাদি দোষের প্রকোপ-কারণ একমাত্র বুঝিতে হইবে । বন্মা, ক্ষয়কাস, 
বার্ধক্য, শুক্রক্ষয়, এবং জরাদি রোগের অসাধ্য লক্ষণে উল্লিখিত ধাতুক্ষয় 
হইতে এক প্রকার স্বরভঙ্গ প্রকাশ পায়, উহাকে ধাতুক্ষয়জন্ স্বরভঙগমধ্যে 
গণনা কর! যায়। শরীবস্থ মেদ বৃদ্ধি হইলেও একপ্রকার স্বরভঙ্গ উৎপন্ন 

হইয়! থাকে, উহা মেদপ্রধান স্থুলকাঁয় ব্যক্তিরই প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া 
ঘায়। এই ছয় প্রকার স্বরতঙ্গের চিকিৎসা করিবার সময় উহাদের সহিত 
অন্ান্স রোগ থাকিলে, তাহারও চিকিৎসা কর একান্ত কর্তব্য, যেহেতু 

কোনও একটী মুখ্যরোগ আশ্রয় করিয়াই প্রায়শঃ এ পঞ্চবিধ ম্বরভঙ্ক 
প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। সর্দি; কাস বা শ্বাপকাস প্রভৃতি রোগে 
স্বভাবতই শ্বরতঙ্ন হয়। ইহার কারণ এই যে; শ্বরব্টা ধমনীর সহিত শ্বাসযন্ত 



স্বরতঙ্গরোগ-চিকিৎসা। ৫০৭ 

প্রভৃতির সন্বন্ধ রহিয়াছে, এব্মপ অবস্থায় সর্দি, কাস বা শ্বাসনিবর্ভক ওধধ 

প্রদান একান্ত কর্তব্য, কারণ সর্দি কাপনাশক ওষধগুলি স্বরভঙ্গ নিবর্ডক। 

সুতরাং সর্দি, কাস প্রভৃতি নষ্ট হইলে স্বরবহ! ধনীর কা্য্য স্ুচারুরূপে সম্পন্ন 

হয়। যক্ষা» রক্তপিত্ত, ক্ষয়কাস প্রভৃতি রোগ ক্ষয়জ স্বরতঙ্গের মূলীভূত কারণ ; 
ক্ষয়রোগ নিবৃত্ত না হইলে কেবল স্বরতঙ্গ নিবর্তক ওঁধষধন্বারা উহার বিশেষ 

কোনও উপকার হয় না। সন্নিপাতজ্র, ব্রির্দোষজ অতীসার, বিস্চিক1 প্রভৃতি 

রোগে দোষত্রয় কুপিত হইলে, যদিও স্বরতঙ্গ উত্পন্ন হয়ঃ তথাপি মূলরোগ 
নষ্ট না হইলে কেবল গৌণ রোগনাশক ওষধত্বার| বিশেষ কোনও উপকার- 

লাভ হয় না। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, যদ্যপি মুখ্যরোগ নষ্ট হইলেই 
তাহার উপত্রবূৃত স্বরভ্ নষ্ট হয়, তাহা হইলে উপদ্রবের জন্য পৃথক্ উধধ 
সেবনের আবশ্তকত! কি? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পাঁরে যে, মূলরোগ 
নষ্ট হইলেই সর্বত্র উপদ্রব নষ্ট হয় না; অনেকস্থলে মূলরোগ কারণ এবং 
উপদ্রব সমূহ যুলরোগস্থিত বাতা্দি দোষের কার্য বলিয়। মৃলরোগনাশক 
ঈষধ সেবনে মূলরোগ নষ্ট হইলে উপদ্রব সমূহ সহজেই মন্দীভূত হয় বটে, 
কিন্ত অনেক স্থলে আবার তাহার অন্তথ! ঘটে, যেমন বিশ্চিক। প্রভৃতি রোগে 

কেঘলমাত্র মূলরোগ নাশক ওষধ সেবনে উপদ্রব প্রশমিত হয় না, উপদ্রব 
প্রশমনেম্ব জন্ত স্বতন্ত্র ধধের আবগ্তকত। হয়। 

স্বরভঙ্গের চিকিৎস।কালে বাতিক, পৈত্তিক, ও শ্নেম্সিক প্রভৃতি স্বরতঙ্গ 

গলার স্বর দ্বারা সহজেই অন্ুতব করা যাইতে পারে । বায়ুপ্রবল স্বরতঙ্গে 

রোগীর গলার স্বর ভগ্রবৎ প্রতীয়মান হয়, উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ বা চীৎকার দ্বার 
গলার স্বরের যেরূপ পরিবর্তন হয়, তন্বারা বাতিক স্বরভঙ্গ নিরূপিত হইতে 

পানে। পৈত্তিক স্বরভঙ্গে কোন শব্দা্দি উচ্চারণকালে গলায় আল! বোধ হয়, 
ইহাই বিশেষ লক্ষণ। শ্নৈপ্মিক স্বরতক্ষে কস্বর কফরুদ্ধ অর্থাৎ চাপা বোধ হয়ঃ 
বাক্য স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয় না) সাধারণতঃ সর্দি প্রবল হইলে গলার স্বর 

যেরূপ হয়, শ্লৈদ্মিক স্বরতঙ্গে ধরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্ষয়জ স্বরতঙ্গে 

গলার স্বর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পুর্বে যেরূপ শব্দ উচ্চারিত হইত; ক্ষয়জনিত 
রোগ প্রবল হইলে তৎসঙ্গে গলার স্বর হাঁস হয় এবং বাক্য উচ্চারণকালে 

গলায় বেদন। অন্থতৃত হইয়! থাকে । মেদোজ স্বরতঙ্গে গপার স্বর অনেকাংশে 



৫০৮ আযুবেরদ-শিক্ষা | 
লৈম্মিক শ্বরতঙ্গের গ্তায় অর্থাৎ অস্পষ্ট শব্দ নির্গত হইয়৷ থাকে; ম্বরের এই 
বিভিন্নত। দ্বার অনেকাংশে বাতাদি দোষ নিরুপিত হইতে পারে। 

শ্নৈপ্িক স্বরতঙ্গরোগে রোগীকে সাধারণতঃ শ্বাসরোগোক শ্বাসকুঠাররস, 
শ্বাসভৈরব প্রভৃতি ওষধ লেবন করিতে দিবে, এঁ সমস্ত ওষধ সর্দি, কাস 'এবং 
তজ্জনিত স্বরভগ্গেও অত্যন্ত উপকারী । যে সমস্ত ওুঁষধ শ্লেক্সনাশক ও সর্দির 

পক্ষে বিশেষ উপকারী, সেই সমস্ত ওষধ দ্বার! শ্শৈম্মিক স্বরতক্ষের বিশেষ 

উপকার হয়। এতত্তিত্র চব্যাদিচুর্ণ, তৈরবরস প্রভৃতি ওষধেও বিশেষ উপ- 

কার পাওয়া যায়। রোগ পুরাতন হইলে ভা্গাঁগুড় প্রভৃতি ওধধ সেবনে 

মহোপকার হয়। শ্নৈম্মিক স্বরতঙ্গে রোগীকে বিবিধ শ্রেম্বনাশক পানীয় ও 

থাদ্য এবং যুহাতে কোষ্ঠশ্ুদ্ধি থাকে, এব্ধপ পথ্য প্রদান করিবে । 

বাতিক শ্বরতঙ্গে রোগীকে প্রথমতঃ গুড় শ গব্যঘত সহযোগে পুরাতন 
তওুলের অন্র পথ্য দেওয়া কর্তব্য। এই রোগে সৈম্ধবাদিযোগ, নিদিপ্ধীধি 

অবলেহ, শ্রীডামরানন্দাত্র, বৃহৎ বাসাবলেহ প্রভৃতি ওষধ সেবন করিতে 

দিবে । বাতিক স্বরতভেদে রোগী অতি কৃশ হইলে এবং কাস, শ্বাস, ক্ষঞ্ন 

প্রস্তুতি রোগে উপদ্রবস্বরূপ শ্বরভগ্গ প্রকাশ পাইলে, মুলরোগ নিবারক ওষধও 
তৎ্সঙ্গে প্রদ্ধান কর! কর্তব্য; কারণ শ্বাস কাস ও ক্ষয় প্রভৃতি মূলরোগ 

বিনষ্ট ন। হইলে স্বরভঙ্গ প্রায়শঃ দূরীভূত হয় না । : 
অন্যান্স রোগের উপদ্রবন্বরূপ কাসংশ্বাস প্রস্ভৃতি রোগ উৎপন্ন হইলে, যাহাতে 

যূলরোগ ও উপদ্রব উভয়ই বিনষ্ট হয়ঃ তাদৃশ ওষধ প্রয়োগ করিলেই ক্ষয়কাসাদি- 
জন্য স্বরতঙ্গে সমধিক উপকার পাওয়। যায়, স্বরভঙ্গের জন্ত পৃথক ওষধের প্রয়ো- 

জন হয় না। বাতিক কাসরোগে শ্রীডামরানন্দঃ ভৈরবরস, তরুণানন্দরস, যক্ষা 

বা! ক্ষয়রোগে বৃহৎ বাসাবলেহ, শ্বাসকাসে ভাগীগুড়, কণ্টকাধ্যাগ্ভবলেহ বা 
শৃঙ্ীগুড়দ্বত প্রভৃতি ওষধ প্রদান কর] একান্ত কর্তব্য ঃ কিন্ত যে সকল রোগের 

মুখ্য ওধধদ্বারা শ্বরবাহিনী ধমনীর কোন উপকার সাধিত হয় না, সেই 
সকল রোগে মুখ্যরোগের ওষধ এবং বাতাদি দোষতেদে স্বরতঙ্গরোগের ওবধ 
উভয়ই সেবন করান কর্তব্য ॥ অনেক স্থলে মূলরোগ নষ্ট হইলেও বাতিক 
বা পৈততিক শ্বরতঙ্গ কিছুদিন পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইতে দেখ! যায়, এরূপ স্থলে 
স্বরতঙ্গ রোগোঁক্ত চিকিৎসাহ্রপারে ওধধ প্রয়োগ কর! কর্তব্য। 



সবরভঙ্গরোগ-চিকিৎস! । ৫০৯ 

পৈতিক শ্বরতক্গে রোগীকে প্রথমাবস্থায় হুগ্ধান্ন পথ্য দিবে এবং অজ; 

মোদাদিযে।গ, শুঙ্গীগুড়ত্ৃত প্রভৃতি ওষধ ও পুরাতন অবস্থায় ব্যাত্রীঘ্ৃত, 
ভূঙ্গরাজাগ্ঠ ঘ্ৃত বা অবস্থাভেদে ব্রাঙ্গী্ৃত সেবন করান যাইতে পারে, কিন্ত 

পৈত্বিক স্বরতঙ্গ কোনও রোগের উপদ্রব স্বরূপ প্রকাশ পাইলে? যূলরোগ 

নিবারক অথচ উপদ্রব শাস্তিকারক ওযধ প্রদান করা কর্তব্য। রক্তপিত্তরোগের 

পুরাতন অবস্থায় ম্বরতঙ্গ হইলে, খওকুম্মাগাবলেহ, বৃহৎ কুল্মাগাবলেহ 

প্রযোজ্য । রক্তার্শঃ ও বক্তপ্রদরাদি রোগে শ্বরতঙ্গ হইলেও এ সমস্ত ওষধদ্বার! 

উপকার 'হয় ; কিন্তু বমন, হিক্কা, অতীপার, বিস্চিকা প্রভৃতি রোগে দ্বর- 

ভঙ্গ হইলে, মূলরোগ নাশক ওষধন্বারা অনেকস্থলে এ রোগ বিনষ্ট হয়ঃ 
কিন্ত মূলরোগ নষ্ট হইবার পরও এ স্বরতঙ্গ বিদ্যমান থ্টকিলে, স্বরভঙ্গ- 
চিকিৎসার নিয়মাহ্ুসাবরে বিবেচনাপুর্বক মৃদ্ধরেচক বা ধারক গুধধ প্রয়োগ 
করা কর্তব্য | | 

সান্নিপাতিক স্বরতঙ্গরোগে ঘে দোষের প্রবলত। লক্ষিত হইবে, সেই দোষ- 

নাশক স্বরভঙ্গরোগের ওষধ প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ সান্নিপাতিক স্বরতঙ্গ- 
রোগে শ্লেপ্। প্রবল হইলে শ্বাসতৈরব, ভা্গাগুড়, মৃগনাভ্যার্দি অবলেহ প্রভৃতি 

এবং বাুর প্রকোপ লক্ষিত হইলে নিদিগ্ধীদি অবলেহ, বৃহৎ বাদাবলেহ 
প্রভৃতি ও পিত্তের প্রকোপ: লক্ষিত হইলে শৃঙ্গীগুড়ঘৃত, ভূঙ্গরাজাগ্যঘবত ও 

অন্তান্ত যোগ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । সান্রিপাতিক স্বরতঙ্গ পুরাতন 

হইলে, বাঁতাদ্রি দোষের প্রবলতা বিবেচনা করিয়া! এ অবস্থায় সেবনো পষোগী 
ওষধধ ব্যবস্থা করিবে । ধাতুক্ষযুজনিত ন্বরতঙ্গ স্বভাবতঃ কষ্টসাধ্য, এই 
রোগে বাতিক, পৈভিক ও খ্নৈচ্মিক স্বরতঙ্গরোগের উধধ বিবেচনাপূর্ব্বক 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু ক্ষয়কাস, বক্ষ! বা অরাদিসংযুক্ত 
প্রমেহ প্রভৃতি রোগের প্রবলাবস্থায় মূল রোগের ওধধ সেবন বিশেষ 
আবশ্তক, নচেৎ কেবল প্বরতঙ্গের ওধধ সেবনঘ্বারা স্থায়ী উপকার হয় না 

মুখ্যরোগের উপদ্রবের সায় উহার চিকিৎসা করা উচিত । অনেক স্থলে 
রোগের অন্পতা সত্বে মূলরোগ নিবৃত্ত হইলে, উহা1 অনেকাংশে দূরীভূত 
হয়। যক্ষা বা ক্ষয়কাসাদি রোগে বৃহৎ বাসাবলেহ, রক্ত পিত্তে কুম্বাগাবলেহ, 

ক্ষয়কাসে বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র। তরুণানন্দরস প্রভৃতি যে সমস্ত ওষধ বর্ধিত হইয়াছে, 
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এ সকল ওবধ দ্বারাই এ সমস্ত রোগে উপত্রবস্বক্নপ শ্বরতঙ্গ নিবৃত্ত হয়, যেহেতু 

ই সমস্ত ওষধ স্বরবাহিনী ধষনী সংশোধক।। স্বরতঙ্গের প্রবলতা লক্ষিত হইলেই 

বাতাদদি দোষতেদে স্বরতঙ্গের জন্য পৃথক ওধধ সেবন করাইবে। ধাতুক্ষয় 
জনিত অন্যান্ স্বরতঙ্গেও যক্ষা ক্ষয়কাস, বা শ্বাসকাদ জনিত স্বরতঙ্গের 
ওধধ অর্থাৎ শ্বাসকুঠাঁর, শ্বাদতৈরব, ভার্গাগুড়, তরুণানন্দরস, বৃহৎ শুঙ্গারান্র 

বৃহৎ বাসাবলেহ প্রভৃতি অবস্থান্ছসারে কার্যকারী ; যেহেতু স্বরবহ! ধমনীকে 

কর্মক্ষম করিতে শ্বাস ও কাসরোগের ওষধই প্রশস্ত । 

মেদোজ স্বরভঙ্গরোগে কফজ স্বরভগ্গের স্তায় পুর্বোজ ওষধ প্রয়োগ করা! 
কর্তব্য। শ্বাসকুঠার, শ্বীঘভৈরর প্রস্ৃতি ওধধও রোগের বলাবল বিবেচন! 

করিয়। ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মেদোজ স্বরতঙ্গ পুরাতন হইলে গেদো- 
রোগনাশক খধধও প্রদান কর! আবশ্তক, যেহেতু মেদ প্রবৃদ্ধ হইলে; এ 

স্বরতঙ্গ অতি কষ্টকর হয়। | 
উচ্চৈঃম্বরে ' বাক্যপ্রয়োগ, চীৎকার, ক্রন্দন ইত্যাদি কারণে স্বরতঙ্গ 

প্রকাশ পাইলে রোগীকে কাকোল্যাদিগণ দ্বারা প্রস্তুত হুপ্ধ সেবন 

করিতে দ্িবেঃ উহাদ্ধারা বিশেষ উপকার সাধিত হয়, পুরাতন স্বরভঙ্গ 

রোগে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে রোগীকে ব্যান্্রীত্বত বা 
ভূঙ্গরাজাদ্য বত এবং বাতশ্রেশ্বার প্রকোপ লক্ষিত হইলে ও কোষ্ঠকাঠিন্য 

বিগ্কমান থাকিলে ব্রাহ্গীপ্থত সেবন করিতে দিবে । ব্রাঙ্গীঘ্বত পৈত্তিক ও পিত্ত- 

শ্নেম্মাশ্িত কাসের পুরাতন অবস্থার সেবন করাইলে অনেক স্কানে বিশেষ 
উপকার পাওয়া যায় । 

স্বরভঙ্গরোগে-ওষধ | 

পিপ্পল্যাদি যোগ | কফজ স্বরভঙ্গে রোগীর কদেশ শ্রে্সাদ্থারা অব- 
রুদ্ধ বোধ এবং অন্পষ্ট বাক্য উচ্চারিত হইলে, এই ওঁধধ রোগীকে গোমূত্র সহ 
সেবন করিতে দিবে । 

পিগ্লল্যাদি যোগ। পিপুল, পিপুলমুল, মরিচ ও শুঠ) ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া 
মিশ্রিত করিবে। যাত্রা %* আনা। 

অজমোদাদি যোগ । পৈত্তিক স্বরভঙ্গে রোগীর মলমৃত্রের পীতাত। 
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ও গলদেশে আলা থাকিলে, রোগীকে এই ওঁধধ ত্বত ও যধুসহ. সেবন 

করিতে দিবে। 

জজমোদাদি যোগ | বনযমানী। হরিত্ৰা, আমলা, যবক্ষার ও রক্তচিতা; ইহাদের চা 

সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা /* আনা বা %* আনা। 

দৈন্ধবাদি যোগ । বাতিকম্বরভঙ্গরোগে রোগীর কর্কশ্বর এবং 

শরীরের কশতা ও কৃষ্ণবর্ণ আভা প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন 

করিতে দিবে। 

সৈন্ববাদি যৌগ । সৈন্ধব লবণ ও কুলপাতা সমভাগে পেষণ করিয়া হতে ভর্জিত 

করিবে। মাত্রা+-/* আনা । র 

চব্যাদি চরণ | শনৈশ্মিক স্বরতঙ্গে রোগীর কণদেশ শ্লেক্মাঘারা রুতধপ্রায়, 

অস্পষ্ট বাঁক উচ্চারণ, সর্দি, অরুচি এবং অন্ান্ত উপসর্গ বিদ্মান থাকিলে, 

এই ওঁষধ উষ্ণজল সহ সেবন করাইবে। 

চব্যাদি চুর্ণ। চই, অন্লবেতস, শুঠ, পিপুল, মরিচ, মহাদা, তালীশপত্র, জীরা, বংশ- 

লোচন, রক্তচিতা, দারুচিনি, তেজপাতা ও এলাইচ॥ ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং পুরাতন 

ইক্ষুগুড় সকলের অর্দডাগ লইয়! একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /* অ.না। 

শ্বীসকূঠার। শ্লৈম্সিক স্বরতঙ্গ বা মেদোজ স্বরতঙ্গে কণ্ঠদেশ শ্রেশ্মা- 

দ্বারা অবরুদ্ধ এবং অন্পষ্টবাক্য উচ্চারিত হইলে, এই ওষধ রোগীকে আদার 

রস এবং সৈন্ধব লবণ সহ সেবন করিতে দিবে। শৈত্যক্রিয়া বশতঃ স্বরভঙ্ক 

হইলে ইহা প্রশস্ত। 

শ্বাসকুঠার। প্রস্ততবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় দরষ্ব্য। 

শ্বীসতভৈরব রস। শ্লৈগ্িক স্বরতঙ্গে বা মেদোজ শ্বরতঙ্গে কঠদেশ 

্রে্মা বারা অবরুদ্ধ এবং অস্পষ্টবাক্য উচ্চারিত হইলে এই ওবধ প্রযোজ্য । 

শৈত্যদ্রব্য ভোজনঘ্বার' সর্দি, কাস প্ররৃদ্ধ হওয়ায় স্বরভঙ্গ হইলে, ইহ! প্রশস্ত |. 
প্রতমক শ্বাসরোগে স্বরভঙ্গ হইলেও এই ওষধ প্রয়োগ করা যায়। 

. শ্বীমভৈরব রস। রস, গন্ধক, বিষ, শুঠ, পিপুল, চৈ ও রক্তচিত1; এই সকল ভ্রবা 

একভাগ এবং মরিচ ছুই ভাগ লইয়া আদার রসে মর্দন করিবে । বটী ২রতি। 
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তভৈরবরস। শ্লৈক্সিক স্বরতঙ্গরোগে বা মেদোঁজ স্বরতঙ্গে অন্পষ্টবাক্য 

উচ্চারিত হইলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । এতত্িন্ন কাস 

বা শ্বাসরোগে শ্বরভঙ্গ হইলে, এই ওঁধধ সেবনে কাস, শ্বাস ও তাহার উপদ্রব 

স্বরৃতঙ্গ প্রশমিত হয়। ইহ! শ্রেপ্সিককাস ও শ্শেম্সবছল প্রতমকশ্বাসে প্রয়োগ 

কর। যায়। অন্থপান-আদার রস ও সৈম্ধবলবণ বা উষ্ণজল। 

ভৈরব রস) গরস্ততবিধি ২৩৬ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 

গ্রীডামরানন্দীভ্র | বাতিক স্বরভঙ্গবোগের পুরাতন অবস্থায় বা ধাতু- 

ক্ষয়জন্ত স্বরতঙ্গে কর্কশ, ভাঙ্গ। স্বর, এবং শরীরের কৃষ্ণাতা৷ ও কাস, শ্বাস 

প্রভৃতি রোগে স্বরতঙ্গ প্রকাশ পাইলে, এই উষধ রোগীকে সেবন করিতে 

দিবে। ইহা বাভিক কাস ও তমকশ্বাস নাশক। অন্থপান_আদার রস ও 

সৈন্ধবলবণ। 

জ্ডামরানন্দাভ্র | কৃষ্ণ অভ্রভন্ম ৮ তোলা, আমলকীর রসে ১ বার পেষণ করিয়া পুটে 

পাঁক করিবে এবং কণ্টকারী, বাসক, শালপাণী, বিশ্বমূল, শৌণাছাল, পারুলছাল, চাকুলে, 

বামনহাটা, আদা, রক্তচিতা, পিপুলমূল, গোক্ষুর, চই,আপাঙ, আলকুশী ; ইহাদের প্রত্যেকের 

৮ তোলা রসহারা ত্র অভ্রকে ভাবনা দিবে। মাত্রা-_অর্ধ রতি হইতে ২ রতি। 

, ক্্যেম্বকীভ্র । বাতিক শ্বরতঙ্গরোগের পুরাতন অবস্থায় কর্কশ, ভার্গা- 

স্বর, শরীরের কশতা। ও কৃষ্ণাভা প্রকাশ পাইলে” এই ওঁধধ রোগীকে সেবন 

করিতে দিবে । বাতিক কাস ব৷ প্রতমক শ্বাসরোগে স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে 

ইহ! ব্যবস্থা করা যায়। ইহ! কাস ও শ্বাসরোগ নাশক । অন্থপান__-আদ ও 

সৈম্ধবলবগ। " 
ভ্শ্বকান্র। প্রস্ততবিধি ২৩৬ পৃষ্ঠার ভুষ্টব্য। 

তরুণানন্দ রস। বাতিক স্বরভঙ্গে রোগীর বিকৃতন্বর প্রকাশ পাইলে 

এবং বাতিক কাসের পুরাতনাবস্থায় বা! অন্যান্য রোগে বাতিক ম্বরভঙ্গের 

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা 

প্রতমক শ্বাসে শ্বরতঙ্গ হইলে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অন্থপান বাবুই 

তুলনীপাতার রস ও সৈন্ধব লবণ অথবা আদার রস ও সৈদ্ধবলবণ। 

তরূণানন্দরস। প্রস্ততৃবিখি ২১৯ পৃষ্ঠায় ভ্রটব্য। 
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বৃহৎ শ্রঙ্গারাভ্র। গ্লেছিক কাল বা ধাতুক্ষয়জ স্বরগুঙ্গ পুরাতন 

হইলে এবং বক্ষঃস্থলে প্রায়শঃ শ্লেম্মাবদ্ধ হওয়ায় স্বরবিকৃতি হইলে, এই উ্ধধ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে? ধাতুক্ষয়জনিত স্বরতঙ্গের সহিত কাঁপ, উদ্রা- 
ময় ব৷ কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে, ইহা! ব্যবস্থা কর! যাঁয়। এই গুধধ ধাতুবর্ধক। 
অনুপান--পানের রস ও মধু। 

বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র। রস, গন্ধক, গোহাগার খৈ' নাথেশ্বর, কপূর, জয়িত্রী, লবঙ্গ, তেজাপত্জ, 
ধুতুরাবীজ ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, কৃষ্ণান্র ভন্ম ৮ তোলা এবং তাঁলীশগপত্র, মৃখাঃ কুড়। 

জটামাংসী, দারুচিনী, ধাইপুষ্প, এলাইচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঠ; পিপুল” মরিচ, 

গজশিগ্পলী; ইহাদের প্রতোকে.৪ তোলা? এই সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া! গিপুলের কাথে মর্দন 
করিবে! বটী২ রতি। 

মৃগনাভ্যাদি অবলেহ। শ্রেম্সিক স্বরভঙ্গরোগের প্রবলাবস্থায় বক্ষঃ- 

স্থলে সর্দিবোধ হইলে এবং সেই সর্দি তরলভাবে কাসের ন্ায় নির্গত হইলে, 
এই ওষধ সেবন করিতে দিবে । শৈত্যক্রিয়াদ্ধারা স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে, 
ইহ! ব্যবস্থা করা যায়? কিন্ত শ্লৈম্মিক স্বরভঙ্গ রোগের পুরাতন অবস্থায় ব্যবস্থা 
করা উচিত নহে। অন্কুপান--দ্বুত ও মধু। 

মুগনাভাঁদি অবলেহ। 2কন্ত,রী, ছোট এলাইচ, লবঙ্গ ও বংশলোছন $ এই সকল দ্রব্যের 

চুরণ সমভ:গে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ রতি। 

নিদিপ্ধিকাবলেহ। বাতিক, প্লেম্মিক, মেদোজ বা সান্লিপাতিক স্বর- 

তঙ্গরোগে রোগীর তাঙ্গাস্বর প্রকাশ পাইলে এবং শ্বাস, কাস ও সর্দি প্রভৃতি 

পুরাতন হইলে; রোগীকে এই অবলেহ সেবন করিতে দিবে। ইহা শ্বাস, কাস, 
সর্দি প্রস্থতি রোগে স্বরতঙ্গন্বির্তক। অন্পান-উষ্ণজল। 

নিদ্দিদ্ধিকাঁবলেহ। কণ্টকারী ১২০ সের, পিপুলমূল ৬: সের, রক্তচিতা ৩৭ গোয়া 
এবং বিশ্বছাল, শোণাছাল, গাস্তারিছাল, গারুলগাল, গণিয়ারিছাল, শালপাণী, চাঁকুলে; 

বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের প্রত্যেকে ।/* পীচছটাক ; এই সমুদয় একজ ১২৮: সেক্স 

জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া /৮ মেনন পুরাতন গুড় উহাতে 
মিশ্রিত করিবে এবং জয্রিতে পুনবর্ধার পাক করিতে থাকিবে, অন্তর গাঢ় হইলে এ পাত্র 
নবতরণ করতঃ তৎক্ষণাৎ উহাতে পিপুল, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, ইহাদের প্রত্যে- 

ং 
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কের চূর্ণ ৬৪ তোল! ও মরিচচুর্ণ ৮ তোলা প্রদান করিবে। শীতল হইলে, মধু ৩২ তোলা 

উচ্থাতে মি্রিত করিবে। মাত্রা।* আনা বা ॥* তোলা । 

বৃহৎ বাসাবলেহ । বাতিক স্বরতঙ্গরোগে রোগীর ভগ্স্বর এবং 

শরীরের কশতা থাকিলে অথবা যক্ষা, ক্ষয়কাস ও রক্তপিত্তরোগে এই ওঁধধ 

ব্যবস্থা কর! যায়। এ সমস্ত রোগে স্বরতঙ্গ থাঁকিলে, ইহ! সেবনে তাহাও 

দুবীভূত হয়। অন্ুপান-উষ্জজল। 

বৃহৎ বাসাবলেছ। প্রস্ততবিধি ২৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

ভার্গীগুড় । বাতিক স্বরতঙ্গরোগে ব1 পুরাতন শ্লৈন্সিক স্বরভেদে 

অথব! পাগ্নিপাতিক শ্বরভেদে রোগীর স্বরবিকৃতি ও বক্ষঃস্থলে শ্রেম্সা অবরুদ্ধ 

থাকিলে, অথব প্রতমক শ্বাসরোগে ইহা উৎকুষ্ট গঁধধ। অন্ুপান--উষ্চজল। 

ভার্গীগুড় | বামনহাঁটীর মূলের ছাল ১২1, সের, বিশ্বছাল, শোণাছাল; গাস্তারিছাল, 

পারুল, গণিয়ীরী, শালপাণী, চাঁকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকে /১1০ 

সের এবং বস্ত্রখণ্ডে পোর্টলীবদ্ধ গোটা হরীতকী ৯০০টা, একত্র ১৯৬সের জলে পাঁক করিবে,২৯ 

সের অবশিষ্ট থাকিতে রাথ ছাকিয়! এ ক্লাথের সহিত উক্ত গোটা হরীঘকী এবং পুরাতন গুড় 

১২।০ সাড়ে বারসের একত্র পাক করিবে। গাঁড় হইলে পাত্র অগ্নি হইতে অবতরণ" করিয়া 

তৎক্ষণাৎ উহাতে শুঠ, পিপুল, মন্বিচ, দারুচিনি, তেজপাতা ও এলাইচ ; ইহাদের এত্যেকের 

চুর্ণ ৮ তোলা ও ঘবক্ষার ৪ তোলা প্রদান করিয়া আলোড়ন করিবে এবং শীতল হইলে উহাতে 

মধু ৪৮ তোলা প্রদীন করিবে | মাত্রা--হরীতকী ১টা এবং অবলেহ ৯ তোলা । 

শৃঙ্গীগুড়ঘৃত। পৈতিক বা সান্নিপাতিক স্বরতক্ষরোগে পিন্ডের 

প্রাধান্য থাকিলে, এই ওঁষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা বাতপিত্তা- 
শ্রিত কাস, বকা এবং রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগেও অত্যন্ত উপকারী । বিশেষতঃ 

এ সকল রোগে স্বরতঙ্গ প্রকাশ পাইলে, ইহা সেবনে সমধিক উপকার হয়। 

অন্ুপান-_উঞ্চছুগ্ধ বা উঞ্ণজল। 

শ্ীগুড়ঘৃত। কণ্টকারী, বৃহতী, বাসকছাল, গুলঞ্চ ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তৌলা, 

শতমূলী ১২* তোলা, বামনহাটী ৮* তোলা, গোস্ষুর, পিপুলমুল প্রত্যেকে ৮ তোলা পারুল- 
ছাল ২৪ তোলা; এই সমস্ত একত্র করিয়া ২৫ সের জলে সিদ্ধ করিবে, ৬* সের অবশিষ্ট, 

থাকিতে নামাইয়া উহাতে পুরাতনগুড় ৮ তোলা, গব্য ঘ্ৃত ৪০ তোলা, ছুদ্ধ ৮* তোলা, 

প্রদান করিয়া পাক করিবে। গাঢ় হইলে উহার সহিত কাকড়াশূলী ২ তোলা, জাতীফল 
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৬ তোলা, তেঙ্জপাতা ৩ তোলা; লবঙ্গ ৪ তোলা? বংশলোচন ৪ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, 
এলাইচ ২ তোলা, কুড় ৪ তোলা! শু ঠ ৭ তোলা, পিপুল ৮ তোলা, তালীশপত্র ও তোলা, 

জয়িত্রী ৯ তোলা; এই সমস্ত চূর্ণ প্রদান করিয়া আলোড়ন করিবে এবং শীতল হইলে 

মধু ৮ তোলা প্রদান করিবে । মাত্রা | তোলা হইতে ২ তোলা। 

ভূঙ্গরাজাগ্য ঘৃত। পৈত্তিক স্বরশ্ভঙ্গের পুরাতন অবস্থায় বা পৈত্তিক 

কাঁসে রোগীকে এই দ্বত সেবন করিতে দিবে; কিন্তু রোগীর উদরাময়, 

উদরাধান, বক্ষঃজ্বাল। প্রভৃতি উপসর্ণ স্বরভঙ্গের সঙ্গে থাকিলে, ইহা! সেবন 
করাইবে না । অন্ুপান-_উঞ্ণ ছুগ্ধ |, 

_ ভূঙ্গরাজাগ্ ঘ্ৃত। গব্যঘ্ৃত /8 সের। যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে। কাথ্যজ্রব্য-_ভূ্গরাজ, 

পদ্মগুড়,চী, বাসক, বিশ্বছাল, শোণাছাল, গান্তারী, পারুলছাল, গণিয়ারী শালপাণী, চাকুলে, 

বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও কালকাহ্ন্দী; এই সকল জরব্য সমভাঁগে মিলিত /৮ সের, 

জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কক্কদ্রব্-_-পিপুলচুর্ণ /১ দের | মাত্রা ॥* তোলা । 

ব্রাহ্মী ঘৃত। শ্লেম্ষিক বা পৈত্তিক স্বরতঙ্গরোগের পুরাতন অবস্থায় 

বাক্যের জড়তা থাকিলে, এই ঘ্বত রোগীকে সেবন করিতে দিবে । উদরাময়, 

অজীর্ণ বা উদরাশ্নান থাকিলে, এই ঘ্বত সেবন নিষেধ । ইহ] স্মৃতিশক্তি ও 
বলবর্ধবব । অনুপাঁন--উষ্ণদুপ্ধ। 

ত্রাঙ্সীঘৃত ৷ গব্যতৃত ৪ মের। যথানিয়মে মৃচ্ছাপাক করিবে । মূল ও পত্রসহ ব্রঙ্গীশাকের 

স্বর়স ১৬ সের । কক্কত্রব্য-_হারদ্রাঃ মালতীপুষ্পঃকুড় তেউড়ীমুল? হরীতকী; ইহাদের প্রত্যেকে 

৮ তোলা, পিপুল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, ইক্ষুচিনি ও বচ; ইহাদের প্রত্যেকে ছুই তোল৷ | যথানিয়মে 

ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়! লইবে। মাত্রা ॥* তোলা। 

ব্যাত্বী ঘৃত। বাতিক স্বরভঙ্গে বা সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গে বামু, প্রবল 

থাকিলে, রোগের পুরাতন অবস্থার এই ওঁধধ প্রয়োজ্য। উদরাময়, অজীর্ণ 

বা উদরাগ্ান বিদ্যমান থাকিলে, এই ত্বত সেবন করাইবে না। পুরাতন 

বাতিক কাসরোগেও এই ঘ্ৃত সেবনে উপকার পাওয়া যায়। অনুপান-- 
উষ্ঃুগ্ধ | 

ব্যান্্রীঘৃত | গব্যদৃত & সের। বথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে । ক্কাখ্যপ্রব্য--কণ্টকারী 

/৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । কক্দ্রব্য্-রাল্সাঃ বেড়েলা, গোস্ছুর, শুঠ, পিপুল। 



১৬ আয়র্বেদ-শিক্ষা। 
] চি এই সকল ভৰ্য সমভাগে মিলিত /১ সের | যখানিয়মে 'ৃত পাক্ষ করিয়া ছাকিয়া 

'বকছিবে। মান্বা ॥* তোলা । 

হারভঙ্গরোগে- পথ্য | 

স্বরভঙ্গ কোন ব্যাধির সহিত বিগ্ভধমান থাকিলে, তদন্ুসারে পথ্য প্রদান 

করিবে। সাধারণতঃ পুরাতন তঙুলের অন্ন, হংস বা কুক্কুট মাংসের যুষঃ কচি- 

লা, মুগ, বুট প্রভৃতি ঘ্বতপক ডাইল ম্বরতঙ্গরোগীর হিতকর। কিস্মিস্, 

পান, গ্বত, গোলমরিচ, উষ্ণজল প্রভৃতি দ্রব্য রোগী সেবন করিতে পারে। 

দধি, তৈলপক দ্রব্য, শীতল জল, অয্রদ্রব্ঃ আহারাস্তে জলপান, অধিক বাক্য- 

কথন ;.এই সকল ত্বরভঙগরোগে অহিতকর । 

হিন্কা ও শ্বাস-চিকিৎসা । 
হিক) পাচ প্রকার--অন্রজাহিকা, বমলাহিকা, চ্ষুপ্রাহিকা, গভীয়াহিকা ও 

মহাহিকা এবং শ্বাসও পাচপ্রকার যথা-মহাশ্বাস, উদ্ধশ্থাস, ছিন্নঙ্াস, তমক- 
খাস এবং ছুদ্রশ্বাস | 

অনা হিকার লক্ষণ | অপরিষিত পান ও ভোঁজনঘ্া'র বাঁু কফের 

সহিত সহসা প্রকুপিত হইয়া ভর্ধগাষী হইলে, যে হিককা উৎপন্ন হয়, তাহাকে 

অন্নজ! হিক্কা কহে। 

যমল। হিকার লক্ষণ । বায়ু কফের সহিত মিলিত হইলে, যে হিঙ্কা 

মস্তক ও গ্রীবাদেশ কীাপাইয়া বিলম্বে এক সময় ছুই বার উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
যয়লাহিকী কহে। 

ক্ষুদ্র! হিকীর লক্ষণ । বায়ুকফের সহিত মিলিত হইলে, যে হিক্কা 
জব্রমূল হইতে বিলন্বে অল্পবেগে উখিত হয়, তাহাকে ক্ষুত্রাহিক! কহে । 

গম্ভীর! হিকার লক্ষণ । বায়ু কফের সহিত মিলিত হইলে, যে হিক্কা 

নাভিমূল হইতে উৎপন্ন হয় .এরং যাহাতে তৃষ্ণা, জ্বর বা অতীসার প্রভৃতি 

উপজ্রব বিগ্বমান থাকে, তাহাকে গম্ভীর! হিক্কা কছে। চা 



.. হিকা ও শ্বাসচিকিৎসা। প্র১৭, 

'মহাহিষ্কার লক্ষণ । বায়ু কফের সহিত মিলিত হইয়া! যে হিক্কা 

উৎপন্ন করে ও যাহাতে সর্বশরীর কম্পিত এবং মস্তক, হৃদয়, প্রতৃতি মর্ণ- 

স্থান বিদীর্ঘপ্রায় বোধ হয়, তাহাকে না কহে। » এই হিক্কা পুমঃপুনঃ 
: উৎপন্ন হয় । 

| ক্ষুদ্বেশ্বীনের লক্ষণ । রুক্ষদ্রব্য সেবন, পরিশ্রম ইত্যাদি কারণে কোষ্ঠা- 

: শ্রিত বায়ু কুপিত হইয়া উর্দাদিকে গমন পূর্বক যে শ্বাস উৎপন্ন করে, তাহাকে 
,ক্ুদ্রখাস কহে। এই শ্বীসে রোগীর পান ভোজনাদির ব্যাঘাত বা অঙ্গে 
; বেদনা হয় না, এবং পরবর্তী অস্তান্ত শ্বাসের ন্যায় ইহা কষ্টকর নহে। এই 
 শ্বাসে বায়ুর প্রবলতা লক্ষিত হয়। 

_... তমকশ্বীসের লক্ষণ। বাঘু প্রতিলোমভাবে জোতঃসকলকে আশ্রর 

: করিয়া গ্রীবা ও মস্তকে বেদনা উৎপাদন করতঃ শ্লেন্মার সহিত মিলিত হইয়া 
: সর্দি উৎপাদন করে, এই অবস্থায় কফঘারা বায় আন্ত হইলে, ঘুর্ঘুর্ শব্দ- 
সহ তীব্রবেগে হৃদয়ের কই্জনক শ্বাস উৎপন্ন হয়, তখন রোগী শ্বাসের 
প্রবলবেগবশতঃ অন্ধকার দর্শন করে, কশ এবং পিপাপাষুক্ত হয় ও বাসের 
বেগ বশতঃ মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, অপিচ হৃদয়দ্থিত গ্লেন! স্থানাস্তরিত 
ন1 হওয়াঞ্পর্যযস্ত যথোচিত কষ্ট. অনুভব করে । আবার এ শ্নেশ্বা স্থানাস্তরিত 

হইলে কিছুকাল সুস্থ হয়। তখন কদেশ চুলকানব২ বোধ এবং কষ্ট- 
সহকারে শব্দ উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়। শ্বাসের কষ্টে শয়ন করিয়া নিদ্রা 

যাইতে পারে ন। এবং বাঘু দ্বারা পার্খে বেদনা উত্পন্ন হর, রোগী উপবিষ্ট 

হইলে কথঞ্চিৎ সুখবোধ করে, উষ্/দ্রব্য আকাজ্ষ। করে। রোগীর চক্ষুতয় 
ফুল বোধ হয়, কপালে ঘর্্ম হয়, মুখ শুকাইয়৷ যায়, পুনঃ পুনঃ শ্বাস 
হয় এবং তাহার বেগে সর্ধশরীর চালিত হর। এই তমকশ্বাস মেধাগষ, 

শীতলজল বা শীতলদ্রব্য এবং পূর্বদ্িক হইতে আগত বাঘু হবার ও শ্লেম্ববর্ধক 
দ্রব্য সেবনে বর্ধিত হয়। এই প্রকার লক্ষণান্বিত তমকশ্থাস যাপ্য, কিস্তু নূতন 

হইলে কখনও কখনও সাধ্য হয় । তমকশ্বাস কক্কপ্রধান। 

প্রতমক শ্বাসের লক্ষণ। পূর্বোক্ত তমকম্বাসের সহিত জর, মৃচ্ছ 
থাকিলে, তাহাকে প্রতমকম্বাস কহে। এই প্রতমকশ্বাস উদ্দাবর্ত, আমাজীর৭ণ, 



৫১৮ আযুর্বেবেদ-শিক্ষা! | 

বার্ধক্য, ধূলি-সেবন এবং মল মৃত্রাদদির বেগধারণ বশতঃ উৎপন্ন ও অন্ধকারে 
বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হয়, কিন্তু শীতল ভ্রব্যদ্ধারা আশু প্রশমিত হয়। এই রোগে 

রোগীর অন্ধকারে প্রুবেশবৎ বোধ হইয় থাকে । 
ছিন্শ্বাসের লক্ষণ। ছিন্নশ্বাস অত্যন্ত কণ্টপ্রদ। এই রোগে সর্ধশরীর 

যেন বিচ্ছিন্ন হইয়। শ্বাসত্যাগ হয়; এবং সমস্ত শরীরের বলসহকারে রোগী 

যেনশ্বাস পরিত্যাগ করে এইরূপ বোধ হয়। পরন্ত রোগীর হৃদয়চ্ছেদবৎ 

বেদনা, উদরে বন্ধনবৎ পীড়া, ঘর্ম, মৃচ্ছগ, বস্তিস্থানে জালা? অক্রপূর্ণ নেক্র। 
দুর্বলতা, এক চক্ষুর রুক্তিমা, চিত্তের চঞ্চলতা, প্রলাপ, মুখের শুপ্কধতা, শরী- 

রের বিবর্ণতা ও প্রলাপ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইর! থাকে এবং সন্ধির 
বন্ধন বিমুক্তএ্রায় অবস্থায় রোগী শীগ্রই প্রাণ পরিত্যাগ করে। এই শ্বাসে 
বায়ু ও শ্রেক্স। প্রবল এবং পিত্তের অন্ুবন্ধ থাকে । 

উর্ধশ্বাসের লক্ষণ । উর্ধশ্বাসে রোগীর শ্বাস সর্বদ। উর্ধগামী হয় ; এ 

শ্বাসের বেগ দীর্ঘকাল পধ্যন্ত অধোগামী হয় না, মুখের শ্রোতঃসকল শ্নেম্মাদ্বার 

আচ্ছাদিত ও কুপিত বায়ুদ্ধারা আক্রান্ত হয়, উদ্ধৃষ্টিতে রোগী ইতস্ততঃ দর্শন 
করে, চক্ষুদ্বয় চালিত হইতে থাকে, ও মোহ, বেদনা, ছূর্বলতা, প্রভৃতি দ্বার। 

পীড়িত হয়। রোগীর উর্দশ্বাস প্রবল হইলে অধোশ্বীস নিরুদ্ধ হুয় এবং এ 
অবস্থায় মোহ উপস্থিত হইলে মৃত্যু ঘটে। এই শ্বাস বাতাশ্রিত । 

মহাশ্বাসের লক্ষণ | বায়ু উর্দাগত হইলে রোগী মত বৃষের শ্ঠায় সর্বদা 

গে! গো শবযুক্ত শ্বীসত্যাগ করে এবং তাহার শাস্ত্জ্ঞান নষ্ট ও বুদ্ধিত্রংশ 

হয় চক্ষু ইতস্ততঃ ঘুর্ণিত হইতে থাকে; চক্ষু ও মুখমণ্ডল স্তব্ধ অর্থাৎ ক্রিয়া- 

রহিত হয়, দান্ত ও প্রত্রাব বন্ধ এবং বাক্য উচ্চারণক্ষমতা লোপ হয় ও দূর 
হইতে শ্বাস কর্ণগোচর হয়। এই রোগে রোগী অতি দবর্বল হয়, এবং 
শীষ্্ই প্রাণত্যাগ করে। 

হিকা ও শ্বাস-চিকিৎসা-বিধি | 

হিকারোগ শব্দার্থদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, অর্থাৎ হিক্ এইরূপ শব্ধ উচ্চা- 
ধিত হইগ্না মুখ হইতে নির্গত হয়, এই জন্যই উহ্থাকে হিক্কা কহে। হিকারোগে 

বামুরই প্রাধান্ থাকে, স্লেন্সা তাহার অঙ্গগত থাকে। এবং তৎসহযোগে প্রাণ- 



হিকা ও শ্বাস-চিকিৎসা । ৫১৯ 

বায়ু ও উদানবাু হিকৃশ্ধ করিয়া উখিত হয়। এই শব্ধ উচ্চারণকালে গ্রীহা, 
যত প্রভৃতি যন্ত্রসমুহ যেন মুখে আগতপ্রায় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অন্নজা, 
যমলা, ক্ষুদ্রা; গভীর এই চারি প্রকার হিকা উদরেরগ্স্থান বিশেষ হইতে 
উত্থিত হয়। ক্ষুদ্রহিকা জক্র (বক্ষঃ এবং কদেশের সন্ধি-স্থান ) আশ্রয় 

করিয়া! উখিত হয়, গম্ভীর! হিক্কা নাভিদেশ হইতে উখিত হয়, অন্জা, 
যমল। ও গন্ভীরাহিক্কার স্থান সম্বন্ধে মততেদ আছে। হিক্কারোগে এইরূপ 

সংপ্রাপ্তিতেদে ক্রিয়ার ভেদ হয়; কিন্তু শ্বাসরোগে সেইরূপ হয় না, ইহাই 
হিন্ধা ও শ্বাসের প্রভেদ। শ্বাস ও হিক্কা এই উভয় রোগের সংপ্রাপ্তি ভিন্ন। 

শ্বাসরোগে ফ্স্ফুসের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য তৃষ্ট হর। শ্বাসরোগে শ্বাসগ্রহণ- 
কালে বায়ু ফুস্ফুসে আগমন করে, পরে সমস্ত উদরে প্রবেশ *করতঃ অন্যান্তি 

বায়ুর ক্রিয়া নির্বাহ করে । সমস্ত শ্বাসরোগেই বায়ু প্রবল হয়, এবং শরীরের 
যন্ত্াদির ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে; নানাপ্রকার রোগবশতঃ ফুস্ফুসে বাছুর 
গতির এইরূপ বিভিন্নতা হইয়া থাকে এবং তজ্জন্তই একই শ্বাসবায় মহাশ্বাস, 

উদ্ধ শ্বাস, ছিন্নশ্বাস ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়, অর্থাৎ ফুস্ফুস, যককৎ প্রভৃতি 

যন্ত্রের ব। জ্বরাদি রোগের অবস্থান্থসারে তমক ব! ছিন্নশ্বাস উৎপন্ন করে এবং 

রোগ অসাধ্য হইলে, এ শ্বাই আবার উদ্ধ ও মহাশ্বাসে পরিণত হইয় থাকে। 

এই প্রকার একই শ্বাসরোগ অবস্থাতেদে পৃথক পৃথক নামে অভিহিত হয়। 

সাধারণতঃ পরিশ্রম, বেগে গমন ও রুক্ষ দ্রব্যাদি ভোজন দ্বারা ধে শ্বাসবায়ু 

প্রকুপিত হয়, তাহাকে ক্ষুদ্রশ্বাস কহে। বিবিধ কারণেই শ্বাসবাঘুর প্রবাহ- 
বশতঃ ক্ষুদ্রশ্বাস প্রকাশ পায়। জরাদি রোগে যন্ত্রণা বশতঃ বা শিশুদিগের 

ফুস্ফুসে অল্প শ্রেশ্সা সঞ্চিত হইলেও ক্ষুত্রশ্বাস প্রকাশ পাইতে দেখা খায়; 

ফুস্ফুসে সর্দি সঞ্চিত এবং শারীরিক যন্ত্রাদির বৈলক্ষণ্য হইলে. বা বাতারদির 
রুদ্ষত৷ বশতঃ এ সর্দি ফমূফুস হইতে নির্গত না হইলে, তখন শ্বাসকষ্ট উপস্থিত 
হয়; রোগী শয়ন করিতে কষ্ট বোধ করে, হৃদয়ে বেদনা! ও মোহ উপস্থিত 

হয়। শ্মেম্া বক্ষঃস্থলে আবদ্ধ হওয়ায় বক্ষস্থলে ঘর্ঘর শব ও কাসের বেগ 
এবং স্বরৃতঙ্গ হইয়! থাকে) এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এ শ্বাস 

তমকম্বাসে পরিণত হইল বুবিতে হইবে । শিশুদিগের বক্ষঃস্থলে প্লেম্মা 

আবদ্ধ হইলে এরূপ শ্বাসের লক্ষণ প্রায়শঃ প্রকাশ পায়। তমকশ্বাসে জর 
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প্রকাশ পাইলে, এ শ্বামই আবার প্রতমক শ্বাসে পরিণভ হয়, কশ ও দুর্বল 

ব্যক্কির প্রতমকশ্বাস আবার বিবিধ কাঁরণে প্রবল হইলে, মৃত্যুর পূর্বে 
ছিন্নশ্বাসরপে পরিণত হ্বইয় থাকে, ছিন্নশ্বাস হইতে ক্রমশঃ উর্দশ্বাস ও মৃত্যু- 

কালে মহাশ্বাস হইতে পারে। উদ্ধশ্বাস ও মহাশ্বাস উপস্থিত হইলে ফুস্- 
ফুপে রক্তের ক্রিয়া একেবারেই বন্ধ হয়? কিন্তু অন্যান্য শ্বাসে ফুস্ফ্সের 
ক্রিয়া তাদৃশ রোধ হয় ন7া। অতএব উদ্ধশ্বাস ও মহাশ্বাসের চিকিৎসাঁকালে 
বিশেষ সতর্কত। অবলম্বন একান্ত কর্তব্য । ক্ষুদ্রশ্বাসে রোগীর শ্বাসঘন্ত্র অর্থাৎ 
ফুস্ফুস্ সামান্ত আঘাত প্রাপ্ত হয়, কিন্তু উহ] যখন তমকশ্বাসে পরিণত হয়, 
তখন ফুস্ফুসের নিকটবস্তীঁ অন্থান্য যন্ত্রগুলিরও ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটে, তজ্জন্ 
পারে বেদনা এবং জ্বরাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং ক্ষুদ্রশ্বাস অপেক্ষ। 
তমকঙ্ীস কষ্টকর, আবার তমকশ্বীস অপেক্ষা ছিব্শ্বাস আরও কষ্টকর) তবে 

ছিরম্বাসে রোগীর জ্ঞান অনেকস্থলে লোপ হয় বলিয়া যন্ত্রণাবোধের ক্ষমত। 
থাকে না-। ছিন্শ্বাস অস্তিমকালে উদ্ব্বাস বা মহাশ্বাসে পরিণত হইয়! 
থাকে, কিন্তু ্ষুদ্রশ্বাস সর্বদা! তমক, ছিন্ন বা উদ্ধশ্বাসে পরিণত হয় না, দৈহিক 
যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ বা রোগের প্রবল অবস্থার কখন কখন 
উর্ধশ্বাস বা মহাশ্বাসাদিতে পরিণত হয়। সামান্ত সপ্দিকাস হইতেও,কুক্ষা্দি 
ক্রিয়াবশতঃ তমকশ্বাস জন্মে। এই" পাঁচ প্রকার শ্বাসের মধ্যে মহাশ্বীস, 
উর্ধ্বীস বা ছিননশ্বাস রোগীর বিপজ্জনক । শ্বাসের চিকিৎসাকালে বাহা 

লক্ষণ ও নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিয়া শ্বাসের তে নিরুপণ করিবে, কারণ 
অনেক স্থলে মহাশ্বাসই ভ্রমবশতঃ ছিন্ন ও উর্ধশ্বাস বলিয়া প্রতীয়মান হয়, 
সুতরাং রোগের উতৎকট অবস্থায় শ্বাস প্রকাশ পাইলে, তখনই তাহার 
চিকিৎস। করা কর্তব্য ; নচে্ রোগী সহসা মৃত্যামুখে পতিত হইতে পারে। 

অনেকস্থলে ২৪ বার হিন্ক! হইতে ক্রমশঃ শ্বাস প্রকাশ পাইয়া থাকে, 
রূপ অবস্থায় হিক্কানিবর্তক বধ প্রদান করা কর্তব্য; হিক্কারোগের 
চিকিৎসাকালে বাতাদি দৌষের প্রকোপ বশতঃ কোন্ জাতীয় হিকা! প্রকাশ 
পাইয়াছে। তাহ। নির্ণয় করা উচিত। অনেক স্থানে বমন বা রুক্ষ- 
ক্রিয়াদ্ারা বায়ু প্রকৃপিত হইলে হিক্কা প্রবল হয়; যাহা হউক যে কোন 
হিকা প্রকাশ পাইলে, কফ ও বায়ুনাশক উ্ষঃবীর্য্য ওষধ ও পধ্য রোগীকে 
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প্রদান করিবে । হিক্কারোগে বমন প্রবল থাকিলে, বাতপিত্ত নাশক ক্রিয়। 

কর্তব্য। অবস্থাতেদে ধৃষপানাদি দ্বারাও অনেকস্থলে হিক্কার উপকার হয়। 

অন্রজা ও যমল! হিক্কা অনেকস্থানে ওষধ প্রয়োগ ভি্লও, নিব হইতে দেখা 

যায; কিন্তু অন্তান্ত রোগে কৃশ ও ছুর্ধল ব্যক্তির এঁ সমস্ত হিস্কাই কষ্টকর 
হইয়া পড়ে, যাহা হউক অন্নজ! হিকায় যতদূর সম্ভব শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ, বিন্বয়- 
উত্পাদন, শীতল জল গাত্রে সেচনঃ মনে অন্য চিন্তার উদ্রেক নিয়মিত 
আহার, কোণষ্ঠশুদ্ধিকারক ওষধ এবং হ্ৃগ্ধ পানীয় ও আহাধ্য হিতকর। 

সাধারণতঃ টাবালেবুর রস, মধু ও সৈম্ধবলবণ সহ সেবন করাইলেও অনেক 
উপকার হয়, অথবা পিপুল ও থেঙ্ুরের মাথী একত্র করিয়া! রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে। যমলাহিকারোগেও এ সমস্ত প্রদান করিবে, অবস্থ। বিশেষে 
উহান্বারা উপকার ন! হইলে, ছাগছুগ্ধ সাধিত শুগ্তীক্ষীর রোগীকে সেবন করান 

ধাইন্ে পারে। ক্ষুদ্রাহিক! অনেক স্থানে শ্বাসের সহিত প্রকাশ পাইতে দেখা 

য়ায় অর্থাৎ শ্বাস ও হিন্ধ। এক সঙ্গে প্রকাশ পায়; আবার অনেক স্থানে পুনঃ- 

পুনঃ বমনের সহিতও প্রন্পাশ পাইয়।৷ থাকে, এইরূপে এ হিকা বাতা শ্রিত 
বা শ্সেম্ামিশ্রিত হইয়া প্রকাশ পায়। শ্বাসের সহিত ক্ষুদ্রহিক! প্রকাশ 

পাইলে, ভার্্যাদিযোগ, শুষ্ঠ্যাদিচুরণ ও শৃঙ্গ্যাদিচর্ণ প্রভৃতি ধধ রোনীকে 

সেবন কধিতে দ্রিবে এবং বমনের সহিত অথবা বমনবেগ হ্রাস পাইলে, যে 

হিন্বা প্রকাশ পায়, তজ্জগ্ত চন্দ্র কাস্তিূস, পিপ্লল্যান্চ লৌহ প্রভৃতি ওষধ ব্যবস্থ। 

করিবে । অনেক স্থানে সহজ অবস্থায় হিক। প্রকাশ পায়, তাহাতে হিঙ্গাস্ত- 

ধূম অথবা মাষকলাইয়ের ধুম প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। অন্ান্ত 

রোগের সহিত” এ সমস্ত হিক্কা প্রকাশ পাইলে, রোগীর ধমপান অসহা 
হয়, বিশেবতঃ যাহাদের ধূমপান অসহ, তাহাদিগকে ওবধ প্রয়োগ 
করা কর্তব্য । অনেক স্থানে বায়ুর প্রবলতা বশতঃ হিকার হ্যায় 

উদগার প্রকাশ পায়, প্র উদগার উপযুপরি ৩। ৪ | বা ৫ পাচ দ্বিন পর্য্যন্ত 
বা ততোধিক কাল বিদ;মান থাকে, এ উদগার আবার সময় সমর যমলা 
হিক্কার স্তায় এক সময় দুইবার উখিত হয় এবং উহাতে কোষ্ঠকাঠিন্ 
জন্মে ও কোষ্ঠবন্ধের সঙ্গে এ উদগার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, 
রোগীর আহার করিতে ইচ্ছা! থাকে না, এইন্সপ উদগার উর্ধবাতকর্তুক 

ও ূ 
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প্রকাশ পায়, উহ! ধাতব্যাধি চিকিৎসার অন্তর্গত; স্থতরাং এই স্থানে 

আলোচ্য নছে। 

:পুর্বেই উক্ত হইয়ছে, পুনঃপুনঃ বমন ত্বার হিক! প্রবল হইলে, বমননিবা- 
রক ওষধ প্রয়োগ কর! একান্ত কর্তব্য । ব্মননিবারক চন্দ্রকাস্তিরস, পিপ্পল্যাগ্ত- 

লৌহ প্রত্থতি যে সমস্ত উঁধধ পূর্বে উক্ত হইয়াছে; তাহা! বমন ও হিকা উভয় 
নিঘর্তক। কারণ বমন নিবৃত্তিকারক গুধধ সকল বায়ু ও পিত্তনাশক 
অতএব বমনের যে কোন অবস্থায় বায়পিত্তের আধিক্য থাকিলে, এ সমস্ত 

গুঁধধই বিশেষ উপকারী । জ্বর, অতীসার বা অন্ত কোন রোগে হিক্কা! প্রকাশ 

পাইলে, বাতাদ্ি দোষতেদে বধ নিরূপণ করিবে অর্থাৎ বাতগ্নেম্াশ্রিত 

কোন রোগে হিরু। প্রকাশ পাইলে, রোগে শ্বাসও প্রায়শঃ প্রবল হয়, 

এইরূপ অবস্থায় শ্বাস ও হিকা উভয় নিবর্তক শৃল্গ্যাদিচুর্ণ, ভাঁখযাদিচুর্ণ 
শুধ্যার্দিচূর্ণ প্রভৃতি উষধ সেবন করাইবে এবং কোনও রোগে বায়ুবা পিত্তের 
অথথ] বাঁপিতের প্রকোপ বশতঃ হিকা দৃষ্ট হইলে, পিগ্নল্যান্তলৌহ ও অন্যান্ত 

যোগ প্রয়োগ করিবে। এই সমস্ত 'উষধ মহাহিক্কা গম্ভীরাহিক্কা প্রভৃতি 

রোগে প্রয়োগ করা যায় । | 

ফুস্ফুসের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ শ্বাস উৎপন্ন হয়। মহাশ্বাস; উর্ধশ্বাস। 
ছিন্নশ্বাস প্রভৃতি সমস্ত শ্বাসরোগেই ফুস্ফুসের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা 

পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে উহার লক্ষণ অনুসারে পৃথক্ পৃথক ওষধ 
নিরূপিত করা ধাইতেছে। সর্দি কাঁস, নবজ্বর। বা সান্িপাতিক জররোগে 
বক্ষঃস্থলে গ্নেম্। সঞ্চিত হইলেও, শ্বাসের প্রবলতা লক্ষিত হয়, এরূপ অবন্গীয় 
প্রথমতঃ ষুদ্রশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পার, সুতরাং প্র শ্ললেম্মা যাহাতে পরিপাক 
হয়, এইরূপ ওধধ প্রদান করা কর্তব্য; শ্নেপ্সার পরিপাক হইলে, শ্বাস, 
জর ও কাসাদিও হ্রাস পাইয়। থাকেঃ এই অবস্থায় শ্বাসকুঠার, শ্বাসভৈবব- 

রস প্রভৃতি গধধ সেবন করাইলে উপকার হয়, কিন্তু উপবাসাদি রুক্ষক্রিয়া- 

বশতঃ সর্দি বক্ষঃস্থলে শুষ্ক হইলে, রোগীর শ্বাসকালে এক প্রকার সন্ সন্ 

শব্ধ হয়, এরূপ শব্দ হইলে রোগীর বক্ষঃস্থলস্থিত সঞ্চিত গ্নেম্বা যাহাতে তরল 

হয়, তন্রপ ওঁষধধ প্রদান কর! কর্তব্য। 

সন্নিপাত বা বাতশ্লৈগ্সিক জরের পরিণত ক্ষবস্থায় প্রায়শঃ শ্বাস লক্ষিত হয়? 
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শ্বাস নিবারণের জন্ঠ শৃঙ্গ্যাদিচর্ণ, ভা্যাদি কাথ প্রভৃতি সেবন করান 
কর্তব্য । এ শ্বাস অনেক স্থানে উর্ধ ব! ছিত্রশ্বাসে পরিণত হইয়া থাকে, তখন 

কেবলমাত্র & সকল উঁধধ দ্বার! রোগের নিবৃতি হয় ন।) সুতরাং শ্বাসচিন্তামণি। 

বৃহৎ শ্বাসচিস্তাম্ণি প্রয়োগ করা আবশ্যক ; শ্লেক্সার প্রকোপানুপারে শ্বাস- 

বেগের সহিত অনেক স্থলে জ্ঞানের হাঁস হয়ঃ তখন বৃহৎ কফকেতু, শ্গেম্ম- 

স্দররস প্রভৃতি বধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । ইহাতে শ্বাসের গতি কথঞ্চিৎ 

সাম্য হইলে এবং সম্যক্রূপে জ্ঞানের সঞ্চার না৷ হইলে, রোগীকে শ্লেম্স। 
নিঃসারক ওধধ মেবন করাইবে। ফুস্ফুসস্থিত গ্নেম্বা হাস না হইলে, জ্ঞানের 

সঞ্চার হয় না অথচ এরূপ শ্বাসে মুহুমুছঃ জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। সন্নিপাত 
অরের স্তায়, অপন্মার আক্ষেপ; পক্ষাঘাত, কাস, তমকশ্বাস গ্ুভৃতি 

বহুবিধ পীড়ার নূতন বা পুরাতন অবস্থায় বিকারভাব উপস্থিত হইলে, 

ফুস্ফুসে এপ ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং রোগীর জ্ঞান হাস হয়। অতী- 

সার, বিশ্ছচিক, অলসক, উদর্দ প্রভৃতি রোগের সাংঘাতিক অবস্থায় 

অপান বাঘুর ক্রিয়া রোধ হওয়ায় উর্ধশ্বাসের লক্ষণ প্রকাণ পার অর্থাৎ 
ধ্রসকল শ্বাসে উদরাগ্রান প্রকাশ পাইয়া ক্রমান্বয় শ্বাস বলবান্ হইতে 
থাকে ; এরূপ অবস্থা শ্বাসের মুখ্য ওষধ দ্বারা শ্বাসনিবৃত্তি হয় না, যেহেতু 
উদরে বাঠু স্তপ্তিত হওয়ায় বায়ুর উর্দা ও অধোগামী ক্রিরা একবারে 
লোপ হইয়া বায়) এমতাবস্থায় বায়ুর অন্থুলোমক ওধধ প্রদান একাস্ত 

কর্তবা, অর্থাৎ উদ্রে প্রলেপ, গুহদেশে বর্তিপ্রয়োগ বা নিরুহবস্তি প্রদান 

করিবে। শ্বাসের ওষধও তৎ্কালে প্রদান করিলে শীত্রই উপকার পাওয়। 

যায়। * 

তমকশ্বাসরোগ সমধিক কষ্টপ্রদ, এই শ্বাসে রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হয়, 

সুতরাং যাহাতে আশু শ্বাস নিবৃত্তি হয়, সেই সমস্ত ওষধ প্রদান ন। করিলে, 

রোগী অধীর হুইয়া পড়ে, এই তমকশ্থাস নৃতন হইলে এবং রোগী সবল 
থাকিলে প্রায়শঃ আরোগ্য হয়, কিন্তু পুরাতন হইলে, কোনও ওঁধধে সমূলে 
বিনষ্ট হয় না, কেবল যাপ্য থাকে, যাহা হউক তমক শ্বাসরোগে বাতাদির 

হাস বৃদ্ধি অন্সারে ওষধ প্রয়োগ করিলে অনেক স্থানে পুরাতন অবস্থায়ও 
বিশেষ উপকার পাঁওয়৷ যায়। 
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তমকশ্বাসের প্রথমাবস্থায় মহালক্ীবিলাস, এরগতৈল মিশ্রিত দশমূল ক্কাথ। 
 চন্্রামৃত রস, শ্বাসকুঠার বা দ্রাক্ষারিষ্ট প্রতৃতি ওঁষধ বাতশ্লেম্ষপ্রবল রোগীকে 

অবস্থাভেদে প্রদান করিলে, বিশেষ উপকার হয়; কিন্তু বাতপিভাধিক কশ 

ব্যক্তির পক্ষে এ সকল ওষধ তাদ্বশ কার্যকারী নহে; মহাশ্বাসারি লৌহ 
শ্াসচিন্তাযগি ( মতান্তরে ), শ্বাসকাসচিস্তামণি প্রভৃতি ওষধ এ অবস্থায় 

সেবন করাইবে। বাতশ্রেম্বাধিক ব্যক্তির তমকশ্বাস পুরাতন অর্থাৎ এক- 

বৎসর অতীত হইলে ভাগীগিড়, বসম্ততিলক, তরুণানন্দরস, মহ! শ্বাসাঁরি- 

লৌহ ও বৃহৎ বাসাবলেহ প্রভৃতি বধ একান্ত প্রয়োজনীয় ।” বাতপিতভ্তাঁধিক 
ব্যক্তির পক্ষেও শ্বাসের পুরাতন অবস্থায় মহাশ্বাসাবিলৌহ১ শৃঙ্গীগুড়ত্বত; 

চ্যবনপ্রাশ ও এদশমুলবট্পলকঘ্বত প্রভৃতি ওঁষধ সমধিক উপকারী । শ্বাস- 
রোগের প্রত্যেক অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে এবং বায়ু ও শেম্ার প্রকোপ 
আনুষঙ্গিক প্রকাশ পায়; এমতাবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধি কারক অথচ বাঁত- 

্ল্মার অন্থুলোমক এরগুতৈল মিশ্রিত দশমূলকাথ, কনকাসব বা ভাী- 
গুড় প্রস্থতি বধ ব্যবস্থা করিবে। পূর্বোপ্লিখিত ঘ্বৃত সেবন দ্বারা কোট্শুদ্ধি 
হইলে অনেক স্থলে উপকার হয়; -কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে শ্বাসবেগ প্রায়শঃ 
দ্ুরীভূত হয় না ইহা বিশেধরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখ। হইয়াছে । এই শ্বাস 

রাত্রিতে গ্নেক্সার প্রকোপ বশতঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ; এমন কফি রোগী 
শয়ন করিতে পারে না, বশিয়! রাত্রি অতিবাহিত করে। গ্রাতকালে হিম 

লাগাইলে বা শীতল দ্রব্য ভোঙজনদ্বার। শ্বাসরোগী এপ উতপীড়িত হয় যে, 

ক্রমশঃ ৫€।৭ বা ৯৭ দিন পধ্যন্ত ঘন্ত্রণার় ছটফট করে, দিনে একটু সুস্থ 

থাকে, রাত্রিতে কষ্ট দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হর। এইরূপ অবস্থা হইলে কনক 

ধুতুরার ধূম (কনক ধুতরার পাতা শুষ্ক করিয়! তাহা দ্বার! প্রস্তুত চুরুট ) 

রোগীকে টানিতে দিলে ও চন্দ্রামৃতরস মধ্যে মধ্যে সেবন করুমুইলে অনেকাংশে 

আশু উপকার পাওয়! যাঁয় ; কিন্তু উহা্বারা রোগ সমূলে নষ্ট হর নাঁ॥ নূতন 
বা পুরাতন তমকশ্বীসে পূর্বোল্লিখিত নিয়মে বায়ুপিত্তাদিতেদে রোগীর শারী- 
বিফ অবস্থ/ বিবেচনা করিয় গুধধ সেবন করিতে দিবে । পুরাতন অবস্থায় 

কোগীর শ্বীসের বেগ কিছু হীস হইলে বাসাচন্দনাদ্দি তৈল বক্ষে মালিশ 

করিতে দিবে । তমকঙ্গাস্ অতি পুরাতন অর্থাৎ তিন চারি বৎ্পরের হইলে, 
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এবং রোগী অত্যন্ত কশ হইলে, যাহাতে শরীরের বল বৃদ্ধি পান্স ও শ্লেম্মা সহজে 

নির্গত হয়, এরূপ ওঁষধ ও পুষ্টিকাব্রক পথ্য প্রদান করা আবশ্তক। পুরাতন 

অবস্থায় ছাগলাছ ঘ্বত, চ)বন প্রাশ, বসস্তুতিলক প্রভৃতি ওঁষধ প্রয়োগ করিলে 

রোগ যাঁপ্য থাকে, শরীরের রক্ত ও বল বৃদ্ধি এবং কোষ্ঠশুদ্ধি হয় ও রোগী 
অনেকাংশে উপকার বৌধ করিরা থাকে, সাধারণতঃ যে সমস্ত ধধ সন্দি- 
নাশক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকর, সেই সমস্ত ওধধ ও পথ্য দ্বারাই অতি পুরাতন 

শ্বাস অনেকাংশে নিবৃত্ত হয়। 

তমকশ্বাসের সহিত জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, তাহাকে প্রতমক শ্বাস 

কহে। প্রতমকশ্বাসে জ্বরের জন্য জবরাবি অন্র, মহারাজবটী, জরাশনিলৌহ 
প্রভৃতি ওধধ বাতপিতাদি দোবতেদে অত্যপ্ত উপকারী এবং শ্লেশ্া ও কাস- 

লাঘবার্থ মহালক্মীবিলাস, বসম্ততিলকরস প্রভৃতি গুঁধধ প্রদান করা কর্তব্য । 

তমকশ্বাসে জর প্রবল হইলে, অনেক 'স্কানে ফুস্ফুসের ক্ষয় বশতঃ এ রোগ 

ষপ্ম(র লক্ষণে পরিণত হয়, & অবস্থায় কাস ও শ্বাসবেগ প্রবল হইতে 

থাকে ও রোগী শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে, সুতরাং ধাহাতে এইরূপ 

দুর্ঘটনা ঘটিতে না পারে, তত্প্রতীকারার্থ প্রথম হইতেই রোগীকে পুষ্টিকর 
খাদ্য প্রদশন এবং যক্মারোগোক্ত কাঞ্চনাভ্র, বৃহৎ কাঞ্চনান্র, বসস্ততিলক 

প্রস্ৃতি “ষধ প্রপ্নোগ করা বিধেয়। 

প্রতমক শ্বাসরোগে জ্বরাদি উপদ্রব প্রবল হইলে, শ্বাসের বেগ প্রায়শঃ 

নিবৃত্ত হয় না; যেহেতু ফুস্ফুসের ক্ষয় বা কুম্কুসে রক্তশোধন ক্রিয়ার 

অভাব এরূপ সাংঘাতিক অবস্থায় পরিণত হয়, এইরূপ অবস্থায় কেব্প 

সান্নিপাতিক জর চিকিৎসার নিয়মান্ুসারে বৃহৎ কফকেতু, শ্বাসকুঠার, বৃহৎ 

স্বাসচিস্তামণি ( মতান্তরে ), শঙ্গ্যািচুর্ণ ও পঞ্চকোল ক্কাথ প্রভৃতি ওর্ধ 
প্রয়োগ কর! কর্তব্য, জঅরনিবাব্রণার্থ স্ুচিকাভরণ বা বিষসংযুক্ত কোন ওঁষধ 
প্রয়োগ কর! র্িধেয় নহে, তাহাতে শ্বাসের বেগ বন্ধিত হইতে পারে। শ্বাসের 
বেগ হ্রাস হইলে অনেক স্থলে জর ক্রমশঃ হাস পাইতে থাকে, শ্বাসাশ্রিত 
জ্বরের নৃতনাবস্থায় মৃত্যুপ্তয় রস, কফকেতু প্রভৃতি ওষধ প্রয়োগ করা 
যাইতে পারে; জর একটু পুরাতন হইলে জ্বরারি অন মহারাজবটী প্রত্ৃতি 
সেবন করাইবে । 



৫২৬ আধুর্বেেদ-শিক্ষা। 

ছিন্ন বা! উর্ধশ্বাস উপস্থিত হইলে, মুখ্যরোগের উপর নির্ভর না করিয়া 
গবঁসকেই মুখ্যরোগ মনে করিয়া তাহার টিকিৎসা করিবে। উর্দশ্বাস প্রবল 

হইলে, অধঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়, এইরূপ অবস্থায় প্রায়শঃ রোগী মৃত্যুমুখে 
নিপতিত হয়। সবলব্যক্তির যে কোন নূতনরোগে ছিন্ন ব৷ উর্ধশ্বাস প্রকাশ 
পাইলে, বৃহৎ কফকেতু, শ্নেন্সুন্দর রস প্রস্ৃতি ওষধ বিশেষ উপকারী; 

যেহেতু বায়ুপিতের রুক্ষতা বশতঃ শ্লেম্ার প্রকোপ এ সমস্ত উধধ সেবনে 
হাস পাইয়া থাকে । গ্লেম্ার নিবর্ভক এ সমস্ত ওঁধধ তৎকালে বামু, পির 
ও শ্লেম্া এই তিন দোষেরই আশু নিবৃত্তিকারক। শ্বাসের বেগ প্রশমনার্থ 

শ্বাসচিস্তামণি; বৃহত্ শ্বাসচিস্তামণি) তান্যাদিকাথ প্রভৃতি ওষধ ও বক্ষঃ- 

স্থলে শ্থেদ প্রদান করা কর্তব্য। এই সকল ক্রিয়ান্বার৷ শ্বাস কিঞ্চিৎ হ্বাস 

হইলে, সবল রোগীকে বমনকারক ওঁধধ প্রয়োগ করিয়া ফুস্ফুসৃস্থিত 

্রেন্সা উগীরণ করিবার চেষ্ট! করিবে ; কারণ বক্ষঃস্থলস্থিত শ্লেম্পা উখিত না 

হইলে, রোগীর প্রাণ আশু বিনষ্ট হইতে পারে। এইরূপ চিকিৎস! দ্বারা 
অনেক স্থানে এরূপ বিপদনাশক শ্বাস নিবৃত্ত হইয়াছে। তবে এইরূপ 

সকলে চিকিৎসকের পারদর্শিতা এবং সাহসিকতার আবশ্ঠক। মহাশ্বীস 

উপস্থিত হইলে কোনক্রমেই তাহা দুরীভূত হম্ব নাঃ তথাপি শ্রেম্মার 
তরলতা! সম্পাদক কাথ ও বাহ ওষণ অথবা বমনকারক তুখকযোগ, 

শারীরিক বলানুসারে গ্রয়েগ করা যাইতে পাবে; কিন্তু হুক্ধল। শিশু, বৃদ্ধ; 

গভিনী ও বিবিধ পুখাতন রোগে পীড়িত ব্যক্তিকে এরূপ বমনকারক উধধ 

প্রয়োগ কৰিলে কোন ফলই হয় নাঃ বরং রোগী যতক্ষণ জীবিত থাকে, 

ততক্ষণ ওষধের যন্ত্রণায় ছটফট করে। বক্মা, তমকশ্বাস, রঞ্জপিত্ত প্রভৃতি 

রোগে শ্বাস পূর্ব হইতেই প্রবল হয়, সেই জন্যই এঁ সমস্ত রোগে মৃত্যুর 

সময় নিরূপণ কর! কষ্টসাধ্য ; তবে অন্তান্ত বাহা লক্ষণ দ্বারা রোগীর মৃত্যু-চিন্ন 
অনেকাংশে অবগত হওয়। যায় । 

হিক্কা ও শ্বাসরোগে- _ওবধ। 

ভার্গ্যার্দিযোগ । ক্ষুদ্রা হিকা ( বক্ষঃস্থলের সন্ধি হইতে বিলম্বে অল্প 

বেগে যে হিক্ক। উদগত হন্ন) এবং থে হিঞ্কা বাতশ্নৈক্মিক জ্বর, কাস প্রভৃতি রোগে 
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উপত্রবরূপে প্রকাশ পায়, অথবা তমকশ্বীস, ছিন্নশ্বাস, প্রভৃতি রোগে এই ওষধ 
উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। হিন্কা বা শ্বাসের সহিত কাস 

বিদ্যমান থাকিলে, উহা! উপকাঁরী। বালক, বৃদ্ধ, গর্তিনী সকলেরই সেব্য। 
অন্তুপান--উষ্ণ জল । 

ভাগর্যাদিষোগ | বামনহাটীর মূলের ছালচুর্ণ এবং শুঁঠচুর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। 
মাত্রা--/* আনা। পূর্ণবয়স্ক বাক্তির পক্ষে %* আনা। 

প্রবালযোগ । বাতপৈতিক ব! পিতৃশ্লৈম্সিক জর, কাস, উদরাময় 

প্রভৃতি রোগের উপন্রবরূপে ক্ষুত্রা বা গম্ভীর! হিক্কার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, 
এই গুঁষধধ রোগীকে ঘ্বত ও মধুর সহিত সেবন করাইবে। দীর্ঘকাল পর্য্যস্ত 

হিকা স্থায়ী হইলে এবং হিষ্কার সহিত অন্ঠান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা 
উপকারী । কেবলমাত্র হিক্কার বেগ প্রবল হইলেও ইহাতে উপকার হয়। 

প্রবালযোগ | প্রবাল ভন্ম, শঙ্গ ভন্ম, হরীতকী, অ1মলকী, বহেড়া, পিপুল, গেরীমারী, 

এই সকল ভ্রযোযর চরণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে | মাত্রা” আনা । 

চন্দনযোগ | বাতপৈত্তিক বা পিত্তশ্রৈম্মিক জর, কাস, গ্রহণী, উদ্রাষয় 

প্রভৃতি রোগের উপদ্রবরূপে হ্ষুদ্রহিক্া, গম্ভীরাহিকা বা মহাহির্কার বেগ 

প্রবল হলে, এই ওঁষধ রোণীকে সেবন করিতে দিবে । হিকারোগে এই খষধ 
অতি উত্তম । হিকার সহিত অন্যান্য উপদ্রব থাকিলে, তাহাও ইহাতে নিবৃত্ত 

হইয়া! থাকে। | 

চন্দন যোগ |, শ্বেত চন্দন ঘসিয়া তাহার সহিত নারিকেলের কুলের চুর্ণ মিশ্রিত করিয়া 

রোগীকে ৭০ আনা বা৬* আনা মাত্রায় মুখে রাখিয়া সেবন করিতে দিবে। 

তিক্তাযোগ | বাতিক বা বাঁতপৈত্তিক জর, কাঁস ও অতীপার প্রভৃতি 

রোগে ক্ষুদ্র বা গম্ভীর! হিককা প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবন্ধ 
গাকিলে, এই ওষধ মধুর সহিত সেবন করিতে দ্বিবে। 

তিক্তাযোগ | কটকাঁডুর্ণ ও ম্বর্ণগৈরিক সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। 
মাত্রা /* আনা। | | 

পিপ্ললীযোগ | পৈত্তিক বা পিঙঙ্লৈত্সিক জর, কাস, অতীসা'র; 
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প্রভৃতি ক্লোগ্নে ক্ষুদ্রা বা গম্ভীর! হিন্ধা প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ওষধ 
মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়! সেবন কবিতে দিবে । 

ৃ পিগ্ললীযোগ |: পিপুলচুর্ণ এবং খেজুরের মাথী সমপরিমাণে লইয়া মিভ্িত করিবে । 

মাত্র /* আনা। | 

:.' বিহ্বাদিযোগ | তমকশ্বাসরোগে শ্বাসের বেগ প্রবল হইলে, এই ওধধ 

অত্যন্ত উপকারী, ইহা সেবসে দীর্ঘকালের তমকশ্বাস বিনষ্ট হয়। 

বিশ্বাদিষৌগ | বিশবপত্ররপ, বাসকপত্ররস, সমূল সাদ| ডানকুনীপাতার রস, এবং সর্ষপ 

তৈল একত্র মিশ্রিত করিবে । মাত্রা--১ তোলা বা ২ তোলা । 

হ্রিদ্রাদিচূর্ণ । পুরাতন বা নূতন বা বাতপৈত্তিক বা পিভশ্লৈম্মিক যে 

কোন রোগে ছিন্শ্বাস বা ক্ষুত্রশ্বাস প্রকাশ পাইলে এবং কাস, ক্ষয় প্রভৃতি 

বোগে শ্বাসের বেগ থাকিলে, এই উষধ সার্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়' 

চাটিয়া সেবন করিতে দিবে, কিন্তু যে শ্বাস শীত্বই প্রাণনাশক, তাদৃশ শ্বাস 
ইহা প্রয়োজা নহে। তমকম্থাসে ইহা ব্যবৃস্থা করা যায়। 

হরিজ্রীদিচুণ। হরিদ্রা, মরিচ কিস্মিস্, পুরাতন গুড, রাজ, পিপুল, শঠীরপালো, এই 

এই মকল জুব্যের চুর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । যাত্রা /« আনা বা %* আনা। 

শুগ্যাদিচুর্ণ । বাতশ্নেশ্মাশ্রিত কাস প্রসৃতি রোগের লক্ষণরপে ক্ষু্রা- 

হিক্কা, গন্ভীর! হিক্কা, ছিন্নশ্বা় বা! তমকশ্বাস প্রকাশ পাইলে এবং কাসের 
বেগকালে শ্লেম্া নির্ঘত না হইলেঃ এই ওুঁষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 

যাহাদের কাস শুষ্ক এবং শ্বীসের বেগ প্রকাশ পায়, তাহাদিগের পক্ষে ইহ. 
উপকারী । অন্ুপান_উষ্ণজল। 

গুঠ্যাদি চূর্ণ । শু:ঠ, ইক্ষুচিনি, বামন হাঁটীর ছাল এবং সৌবচ্চল লবণ ; এই সকল দ্রবোর 
চূর্ণ সমভাগে লইয়! মিশ্রিত করিবে। যাত্রা 1 আনা। বালকদিগের পক্ষে /« আনা। 

শৃঙ্গ্যাদিচুর্ণ ॥ বাতগ্মৈম্মিক বা! শ্শৈষ্মিক জ্বর কাস প্রভৃতি রোগে, 

হিক্কা, কষুদ্রশ্বীস, উর্ধশ্বীস ব1 ছিন্নশ্বাস প্রবল হইলে অথব৷ তমকশ্বাসে এই ওষধ 
উষ্চজলসহ সেবন করিতে দ্দিবে.। ইহা বায়ুর অন্থুলোমক অর্থাৎ উর্ধা বায়ুকে 
জধোগামী করে এবং বাতশ্ৈম্সিক কাস, অরুচি ও সর্দি প্রভৃতি বিগ্ভঘান 
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থাকিলে প্রয়োগ কর! যায়। এই ওধধ শ্বাস ও কাসরোগে উৎকৃষ্ট, প্রতমক- 
শ্বাসে ও শ্লৈম্মিক বিকারে অত্যন্ত উপকারী । | 

 শুঙ্গযাদিচূর্ণ। প্রস্ততবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

কনকধূম | তমকম্বাসে রোগীর শ্বাসের বেগ নিরস্তর প্রকাশ পাইলে 

এই ধূম রোগীকে পান করিতে দিবে । তমকশ্াদের নূতনাবস্থায় এই ধ্মপানে 
শ্বাসের বেগ অল্পকালের মধ্যেই প্রশমিত হুয়। 

' কনকধূয | কনকণূৃতুরার ফল, পাতা ও শাখা কুর্টরত করিয়া শুকাইয়া. লইবে, পরে 
তামাকের ন্যায় উহার ধুম গ্রহণ করিবে । 

হিঙ্গ ছাধূম | হিকারোগে নিয়ত হিক্কার বেগ প্রকাশ পাইলে, 

শ্বাসের প্রকোপকালে এই ধূম গ্রহণ করিতে দিবে । 

হিঙ্গা ধুম । হিং এবং মাধকলায়ের চূর্ণ সমান পরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করত নিধুণ্য 
অঙ্গারাস্মিতে রাশিয়া! তাহার ধুম একটা নলদারা গ্রহণ করাইবে। 

গুড় চ্য।দি ককাথ। তমকশ্বাস দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অথবা কাসের নং 
সহিত দীর্ঘকাল পর্য্যস্ত শ্বাসের অন্ুবন্ধ থাকিলে, এই ক্কাথ রোগীকে সেবন 

করিতের্ণদবে। 

গুড়,চ্যাদি কাথ। গুল, বাসক, বেলছাল, শোণাছাল, গাস্তারিছাল, গাক্ললছাল, গণি-_ 

য়ারিছাল, এই সকল ভ্রব্য সভাগে মিলিত ২ তোলা, অল ৩২ তোলা, শেষে ৮ তোলা, 
পরক্ষেপার্থ__কাকড়াশৃজী, শু, পিপুল? মুখা কুড়, শঠী; মরিচ, ইচ্ষুচিনি ইহাদের চূর্ণ সমভাগে 
মিলিত ॥* তোলা প্রদান করিবে | 

গুড়ুচ্যাদি কাথ ( মতান্তরে )। তমকঙ্াসের নৃতনাবসথায় অথবা 
বাতজকাসে রোগীর শ্বাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই াথ রোগীকে পিপুল- 
চূর্ণ সহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে | ইহাঘ্বার! কাঁস এবং শ্বাস উভয় প্রশ- 

মিত হুয়। 

গুড়, টানি? কাথ ৫ মতান্তরে )। গুলঞচ, শুঠ, বামন্হাটী, কণ্টকারী, তুলমীগাতা এই 

- দশমূলকাথ ॥ রা শ্বাসের বেগ প্রবল হইলে এবং পাশ্- 
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দেশ, পৃষ্ঠ, হৃদয়, প্রভৃতি স্থলে বেদনা থাকিলে, এই কাথ রোগীকে কুড়চর্ণ 
অর্ধ তোলাসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে । 

দশমূল কাথ। প্রস্ততবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় স্ষ্টব্য। : 

ভার্গাদি কাথ । প্রতমকম্থাসে ব। বাতগ্মৈত্মিক জবর, কাস, প্রভৃতি 

রোগে শ্বাসেন্স' বেগ অধিক হইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 

ভাগ্যাদি কাথ। প্রস্ততবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় ডষ্টব্য | 

কণ্টকার্্যাদি অবলেহ । তমকস্বাসরোগের নূতন অবস্থায় শ্বাসের 

বেগ অধিক হইলে অথবা শ্বাসের সহিত কাসের বেগ থাকিলে, এই ওধধ 
রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। পুরাতন বাতিক কাসে জবরাদি বিষ্ঠমান 
থাকিলেও ইহা প্রয়োগ কর! যায়। 

কণ্টকার্ধ্যাদি অবলেহ। প্রস্ততবিধি ২২৪ পৃষ্ঠায় ত্রষটব্য। 

ভার্গীগুড় ।  তমকশ্বাসে বা প্রতমকশ্বাসরোগে শ্বাসের নিরন্তর বেগ 
থাকিলে, এই উষধ সেবনে তাহা। হাস পাইতে থাকে, শ্বাসরোগে ইহা। উৎকষ্ট 
গঁধধ। পুরাতন তমকশ্বানেও এই গুঁধধ সেবনে উপকার পাওয়া যায় ইহা! 

অন্নিদীপক এবং কোষ্টিগুদ্ধিকাঁরক। 

ভার্গীগুড়। প্রস্ততবিধি ৫১৪ পৃষ্ঠায় ভরষ্টবয। 

শৃঙ্গীগুড়ঘূত । তমকশ্বীসরোগের পুরাতন অবস্থায় শ্বাসের বেগ 

অধিক হইলে, এই ওধধ বোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। তমকশ্বীসরোগে 
শরীরের কশত। থাকিলে এবং বায়ু ও পিত্তপ্রধান শরীরে ইহ! অত্যন্ত উপ- 
কারী। এতত্তির বাতিক ও পৈত্তিক কাস, উদ্ধত রক্তপিত, শ্বরতঙ্গ ও 

যন্মারোগে এই গুঁষধ অত্যন্ত কার্যকারী । অন্ুপান--উঞ্জজল | 

শৃ্গীগুড়ঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৫১৪ পৃষ্ঠায় র্টব্য। | 

চ্যবনপ্রাশ । বামু বা পিত্তপ্রবল তমকম্বাসে রোগীর শরীর অত্যন্ত 

কশ হইলে অথব! পুরাতন শ্বাসরোগে শরীর অত্যন্ত রুশ হইলে, এই উষধ 
রোগীকে মধুসহ সেবন করিতে দ্িবে। বৃদ্ধব্যক্তির শ্বাস বা কাঁসরোগে ইহা 
অতান্ত উপকারী, কিন্তু শ্বাসের সহিত জ্বর থাকিলে মেরন কবাইবে ন]। 
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চ্যৰন প্রাশ 1 প্রস্ততাবিধি ২৩২ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 

চন্দ্রকান্তি রস | বাতপিস্ত, পিত্তপ্লেশ্ম বা পিশ্প্রধান অর, অতীসার 
প্রভৃতি রোগে হিকা। প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঞ্গে বমনানি বিষ্তযান ধাঁকিলে, 
এই ওঁষধ রোগীকে শশারবীজ বাটা ও গ্তনহুদ্ধদহ সেবন করিতে দিবে। 

চন্ত্রকান্তি রস। প্রস্ততবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 

পিপ্লল্যাগ্ত লৌহ । পৈভিক, বাতপৈত্তিক বা পিত্শ্লৈত্মিক জর, অতী- 

সার প্রভৃতি রোগে হিক্ক প্রবল হইলে, এই ওঁধধ রোগীকে সেবন করিতে 

দিবে । ইহা বমনে প্রয়োগ করা যায়। অন্ুপান - শশারবীজ এবং স্তনছুগ্ধ। 

পিক্ল্যাগ্ভলৌহ। প্রস্ততবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 

শ্বাচিস্তামণি | বাতশ্নেন্র অথবা সানিপাতিক জর, অতীপার 
প্রভৃতি রোগে উদ্ধশ্বাস, কষু্রশ্বাস বা ছিননশ্বাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং 
শ্বাসেরবেগ ক্রমশঃ প্রবল হইলে, এই ওঁধধ রোগীকে বহেড়াঘস৷ এবং স্তনহুঞ্জ- 

সহ সেবন করিতে দিবে । 

শ্বাসচিস্তীমণি | প্রস্ততবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য | 

বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি। সান্লিপাতিক জর, অতীসার, কাস রসি 
রোগে উর্ধ, ছিন্ন বা মহাশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে 
বহেড়াঘস! ও স্তনহুপ্ধ বা শ্'ঠ ও বামনহাটীর কাথের সহিত পেবন করাইবে । 

বৃহৎ শ্বাসচিস্তীমণি। প্রস্ততবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রব্য । 

বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি ( মতান্তরে ) | তমকশ্ান বা প্রতমকশ্বাস- 

রোগে শ্বাস প্রবল হইলে; এই গঁধধ রোগীকে শু'ঠ ও বামনহাটার ক্কাথসহ 

সেবন করাইবে। নুতন ব1 পুরাতন তমকশ্বীস এবং নুতন প্রতমকশ্াসে 

স্বীসের প্রবলাবস্থায় জ্বরাদি বিদ্যমান থাকিলে, ইহা রোগীকে সেবন 

করাইলে উপকার হয়। পুরতিন শ্বাসরোগেও অনেক স্থলে উপকার 

পাওয়া যায়। 

বৃহৎ শ্বাসচিস্তামণি ( যতাস্তরে )। স্বর্ণসিন্দুর ২ তোলা, অভ্র ২ তৌলা, লৌহ ২ তোল, 
রৌপ্য ২ তোল।, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, তীমা ১৯. তোলা এবং মশঃশিলা; কপূর, দারুচিনি, 
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তালীশপত্র, লবঙ্গ, বর্ণ ও মুক্তা! ইহাদের প্রত্যেকে ॥* তোল! ; এই সমস্ত চুর্ণ একত্র মর্দন 
করিয়া কণ্টকারীর ক্কাথে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটা৩রতি। 

.. স্বীসকৃঠার রস। তমকম্বাসরোগের নূতনাবস্থায় বা! নূতন প্রতমক 
শ্বাসরোগে জর,-সর্দি অথব! পারশববেদনা প্রবল হইলে, এই ওউঁধধ রোগীকে 

সেবন করিতে দিবে । ইহা সন্গিপাত জ্বরে শ্বাস, কাস প্রভৃতি থাকিলে প্রয়োগ 

করা যায়। . শ্বরভঙ্গরোগেও এই ওধধ উপকারী । অন্ুপান-শুগ্ঠী ও 
বামনহাটীর কাথ অথব! আদার রস। ইহা সন্লিপাত জ্বরাদিতে জ্ঞানহাস 
হইলে নন্যরূপে প্রয়োগ কর যায়, এতত্তিন্ন সর্দিজর, হৃ্যযাবর্ত, অর্ধাবতেদক 
প্রভৃতি রোগেও প্রশ্লোগ করা যাইতে পারে। 

. স্বাসকুঠার রস। রস, গন্ধক, বিষ, সোহাগা'র খৈ, মনঃশিল! ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, 
মরচ ৮ তোলা, পিপুল ৬ তোলা, শুঁঠ ৬ তোলা; সমস্ত চূর্ণ একত্র জলে মর্দন করিবে । 
ঘটা ৯রতি। মতাস্তরে--এই ওমধে শুঠ ৩ তোলা, পিগ্নলী ৩ তোলা এবং মরিচ ৭ তোলা 
প্রদান করা বাঁয়। 

শ্বাসগজান্কুশ । তমকস্বাসের নূতন অবস্থায় বাতশ্রেন্সা প্রবল হইলে 
এবং প্রতমকশ্বসে জরাদি উপদ্রব বাস হইলে অথচ বাতশ্নেম্মার প্রবলাবস্থায় 
শ্বাসের বেগ থাকিলে এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা তমক- 
শ্বাসে অতি উপকারী। অন্ুপ।ন--বহেড়াঘসা এবং স্তনদুপ্ধ বা শু'ঠ ও 
বামনহাটীর .কাথ। 

শ্বাসগজারুশ। স্বর্ণ ১ তোলা, রৌপ্য ২ তোল!, অভ্র ও তোলা, বঙ্গ ৪ তোলা, কপূরি 

& তোল। এই সমস্ত একত্র মর্দন করিয়! বাসক, লবঙ্ব, শ্বেতচন্দন এবং মালতী পুষ্প ইহাদের 

প্রত্যেকের কীথে ৮ বার ভাবনা দ্রিবে। বটী চণক ( বুট ) প্রমাণ। 

শ্বাসকাসচিস্তামণি । তমকশ্বাসরোগের পুরাতন অবস্থায় এবং প্রত- 

মক শ্বাসরোগে জর, পার্খবেদন প্রভৃতি হ্বাস হইলে; রোগীকে এই গুঁষধ 
সেরন করিতে দিবে। বাতশ্নেম্স। প্রবল থাকিলে, ক্শকায় ব্যক্তিকে অথব! 
বাতপিস্ত প্রবল ব্যক্তির নৃতন শ্বীসরোগে ইহ! প্রয়োগ করা যায়। অন্গপান--. 
পিপুলচুর্ণ ও. মধু । 
. স্বাসকাসডিস্তামণি। প্রস্ততবিধি ২৫৯ পৃষ্ঠায় জষ্ট্্য | 



হিকা ও শ্বাদ-চিকিৎসা। ৫৩৩ 

শ্বাসচিস্তামণি ( মতান্তরে )1 বাতপিত বা বাতগ্রেম্ম প্রবল 
তমকশ্বাস এবং প্রতমকশ্বাসরোগে অরাদি উপদ্রব হাস হইলে, পুরাতন অবস্থায় 
এই ওঁধধ অতি উপকারী । 

 স্বীসচিস্তামণি ( মতান্তরে )। প্রস্ততবিধি ২৮৮ পৃষ্ঠায় ভুষ্টব্য। 

বসন্ততিলক। তমকশ্বাসের নৃতন অবস্থায় বাতশ্নেন্সা প্রবল হইলে 

অথবা প্রতমকশ্থাসে জর, পার্শববেদনা প্রত্ৃতি উপত্রব অল্প থাকিলে, এই বধ 
রোগীকে দেবন করিতে দিবে । বাতপিত্ত প্রবল থাকিলে, কশকায় ব্যক্তির 

পুরাতন তমকশ্বাসে এই ওধধ অতি উপকারী । অন্থপান--পিপুলচুর্ণ ও মধু। 

বসম্ততিলক। প্রস্ততবিধি ২৩২ পৃষ্ঠার ডরষ্টব্য। 

মহা শ্বাসারিলৌহ 1. নূতন বা পুরাতন তমকস্বাসরোগে অথব! 

নৃতন বা পুরাতন প্রতমক শ্বাসরোগে জর, পার্খশ্লাদি উপদ্রব ভ্বাস হইলে, 

রোগীকে এই ওষধ সেবন করিতে দিবে । বাতপিত্ত প্রবল ব্যক্তির শ্বাসরোগে 

অথবা নুতন শ্বাপরোগে জ্রাদি উপদ্রব না থাকিলে কিন্বা বাতশ্নেন্স প্রবল 
ব্যক্তির পুরাতন শ্বাসরোগে এই ওঁষধ তুল্য কাধ্যকারী। ইহা রক্তপিত্ত, 
পুরাতন জর, কাসরোগেও প্রয়োগ করা যায়। অন্ুপান -বহেওা ঘস। ও 

স্তনহুগ্ধ | 

মহাশ্বাসারি লৌহ। প্রস্ততবিধি ২৮৯ পুষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 

কনকাসবন নুতন বা পুরাতন তমকশ্বাসরোগে রোগীর সঙ্গি, পার্খব- 

বেদনা, কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই গুঁধধ সন্ধ্যাকালে রোগীকে সেবন 

করিতে দিবে । বাতল্লেক্সপ্রবল রোগীর পক্ষে এই ওধধ অতি উপকারী । 

বাষু এবং পিত্ত প্রবল সবল রোগীরও ইহা সেবনে উপকার হয়। 

কনকাসব | নৌড্রে শুক্ক মূল, পত্র, ফল্গ এবং শাখা সহিত ধুতুরা ৩২ তোলা, বাসক- 

মূলেরছাল ৩২ তোলা, যষ্টিমধু, পিপুল, কণ্ট কারী, নাগেস্বর্, শু'ঠ, বামনহাটী এবং তালীশপত্ত 
ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা, ধাইফুল ১২৮ তোলা, ভ্রাক্ষা ১৬ তোলা এই সকল দ্রব্য 

কুষ্টিত করিয়া একটা স্ুবৃহত পাত্রে রাখিবে এবং জল ১২৮ সের, ইন্ষুচিনি ১২1০ সের ও মধু 

৬০ সের প্রদান করিয়া এ পাত্রের মুখ এরূপ ভাবে বন্ধ করিয়া রাখিবে যেন বায়ু পাত্রাভ্য- 



৫৩৪. আয়িুবৈধদ-শিক্ষা | 

. ভরে প্রবেশ না করে, এইরূগে ১ যাস রাখিয়া এ পাত্রের মুখ খুলিয়া উহার ভ্রবাংশ 
: ছাকিয়া কাচপাত্রে পূর্ণ করত মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। মাজ্জা7* তোলা । 

দৃশমূলষট.পলক ঘ্বত। তমকথ্াস বা প্রতমকশ্বীসরোগে অরাদি 
উপদ্রব হাস হইলে, রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঘ্বত উষ্ণ ছুপ্ধ সহ সেবন 
করিতে দিবে। বাহার অগ্নি সবল এবং কোষ্ঠবন্ধ তাহার পক্ষে এই ঘ্বত 
সেবন আবশ্কক। ইহা পুষ্টিকারক এবং কোণ্ঠশুদ্ধিকারক অথচ বাতশ্রেম্- 

নিবর্তক | | 
দশঘুল ঘট পলক স্ৃত। শ্রস্ততবিধি ২৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

বাসাচন্দনাদি তৈল। তমকস্থাসের পুরাতন অবস্থায় এবং পুরাতন 

প্রত্মকশ্বাসে রোগীর জরাদি উপদ্রব অপেক্ষাকৃত হাস হইলে, বাতপিতাধিক 

রোগীকে এই তৈল গান্ত্রে বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলে মালিশ করিতে দিবে । বাত- 

শ্লেম্াধিক বা পিতশ্নেম্সাধিক রুশ ব্যক্তিকেও ইহ! মালিশ করান যাইতে 

পারে। জীর্ণজ্বর ক্ষয়কাস ইত্যাদি রোগেও ইহ! উপকারী । 

বাসাচন্দনাদি তৈল। প্রস্ততবিধি ২৩৪ পৃষ্ঠান্ ডষ্টব্য। 

প্রতমকশ্বাসে-ভ্বরচিকিৎসা । 

বৃহৎ কস্তরীভৈরব | প্রতমকশ্বাসে রোগীর জর অত্যন্ত প্রবল 

হইলে এবং শ্বাস ও জরবেগে রোগী অত্যন্ত ছুর্বল হইলে, এই ওষধ দ্রিনে 
২১ বার এবং ক্লাত্রিতে ২১ বার মাত্র পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে 

ফিবে। শ্বীসরোগে জর অতি প্রবল না হইলে ইহ সেবন করাইবে না। 

বায়ুর রুক্ষ অবস্থায় কম্ত,বীর পরিবর্তে কপ প্রয়োগ করা যায়। 

বৃহৎ কম্ত,রী ভৈরব। গ্রস্ততবিধি ৪৫ পৃষ্ঠায় জ্টব্য। | 

মৃত্যুঞ্জয় রস । প্রতমকশ্বাসরোগে অর প্রবল হইলে, এই ওঁষধ 

পানের ঘ্বস এবং মধু সহ রোগীকে দিনে ও রাত্রে 1৩ বার সেবন করিতে 

দিবে । রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে আদার রস এবং সৈম্ধব লবণসহ সেবন 
করাইবে। 

মৃত্যুঞ্জয় রস। প্রস্ততবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রব্য 



হিক! ও শ্বাস-চিকিৎস!। ৫৩৫ 

স্বরারি অভ । প্রতমক শ্বাসরোগে জয়ের মধ্যাবস্তায় এই যধ 
রোগীকে সেবন করিতে, দিবে । বায়ু ও গ্নেক্সগ্রধান ব্যজির জরে কাস ও 

খাস উভয় প্রবল হইলে ইহা! মেবন করান যায়। বাতর্েক্স বা শ্লেক্সপ্রধান 
ব্যক্তির প্রতমক স্বাসে ইহ! উৎকৃষ্ট উধধ। বাতাধিক ব্যক্তিকেও প্রত ক 

শ্বাসে জরের অবস্থা ভেদে ইহা ব্যবস্থা করা যায়। অগ্পান আদান রম 

এবং মধু। 

বরারি অ্র। প্রস্ততবিধি ৬৬ পৃষ্ঠাক্জ দ্রষ্টব্য 7 

জ্বরাশনিলৌহ । প্রতমক শ্বাসে অরের অল্লাবস্থায় এবং শ্র্েম্ম। হাঁস 
হইলে. এই ওধধ পানের রস ও মধুসহ পেবন করিতে দিবে । ইহা শ্বাসরোগীর 
পুরাতন জরে অত্যন্ত উপকারী । বাতপিত্ের প্রবলাবস্থায় এই গঁধধ সেবনে 

সমধিক উপকার পাওয়া যায় এবং শ্বাস রোগীর প্রমেহাদি বিদ্যমান থাকিলে 
তাহাও ইহাতে দূরীভূত হয়। 

্বরাশনি লৌহ। প্রস্ততবিধি ৯৪ পৃষ্ঠায় তুষ্টব্য। 

মহারাজ বটা। প্রতমক শ্বাসে জরের মধ্যাবস্থায় বা! অল্লাবস্থায় 
এবং শ্বাপবেগ পূর্বাপেক্ষা ভরা হইলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে 
দিবে। শ্বপিরোগীর শরীর অত্যন্ত কশ হইলে অথব! প্রমেহ, কাস প্রভৃতি 

বিগ্কমান থাকিলেও ইহ! রোগীকে সেবন করান যাইতে পারৈ। এই উঁধধ 
অতি পুষ্টিকর । 

মহারাজ বটী। প্রস্ততবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

প্রতমকশ্বাসে_ গ্রৈঘ্মিকবিকার-চিকিৎসা | 
পঞ্চকোল কাথ | প্রতমকশ্বাসে রোগীর শ্বাস এবং তৎ্সঙ্গে জর, 

হৎশূল, পার্খশুল এবং গ্নৈ্মিক লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে; এই কাথ অল্পঅ্ন 
মাত্রায় সৈম্ধব লবণ সহ রোগীকে ২ ঘণ্ট। অন্তর সেবন করিতে দিবে । 

পর্চকোল কথ । প্রন্ততবিবি ৪৪ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। 

কফকেতু রস। প্রতমকশ্বাসে রোগীর সহসা শ্লেম্সা প্রবল এবং 

পুর্বাপেক্ষ| শ্বাসের প্রবণতা ও তৎসঙ্গে জর, পার্শুলাদি দৃষ্ট হইলে, এট্ 



৫৩৬ _ আয়ুর্ব্েদ-শিক্ষ। । 

ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সর্দি ও জরনাশক।  অন্থপান-_ 
আদাররস ও মধু।, 

' কফ্ষকেতুরস। সোহাগার খৈ, পিপুল, শখ্খভন্ম ও বিষ; এই সকল ব্রধ্যের রঃ “একত্র 
করিয়! আদার রস ঘ্বার! ৩ দিন ভাবনা দিবে | বটী ২ রতি, ! 

বৃহ কফকেতৃ । প্রতমকশ্াসে শ্বাস প্রবল হইলে এবং তৎ্সঙ্ে জর, 
বহ্ষঃস্থলে বেদনা, পার্ববেদনা, নাড়ীর গতির বিপর্যয়, বিশেবতঃ শরীরের ও 
হস্ত পদাদ্দির শীতলতা : দাহ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে । শ্বাসের বিপর্যয় হইলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী । অন্থুপান-- 
তালের বাগুড়ার রস ও মধু। ূ 

. খ্বৃহৎ কফকেতু। প্রস্ততাবিধি ৫৭ পৃষ্ঠায় তরষ্টব্য । 

শ্লেম্সজুন্দর রস। প্রতমকমশ্বাসে রোগীর জর; শ্বাস প্রভৃতি প্রবল 

হওয়ায় পাশ্বশূল ব1। বক্ষঃস্থলে বেদল। ও বক্ষঃস্থলে শ্লেম্মার আধিক্য লক্ষিত 

হইলে, রোগীকে এই ওঁষ্ধ সেবন করিতে দিবে । অন্কুপান-আদার রস 
ও মধু। 

, গ্লেমনুনদর রস। প্রস্ততবিধি ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টবগি 

হিকারোগে__-পথ্য। 

_ হিক্কারোগ জরাদ্ির সহিত প্রকাশ পাইলে, মুখ্যরোগের নিয়মাছুসারে 

পথ্য প্রদান করিবে । সাধারণতঃ হিক্কারোগে মৃছবিরেচক পথ্য প্রদান কর। 

কর্তব্য। জরাদি হাস হইলে রোগীকে লঘু পথ্য দ্রিবে। জরে হিক্কা, বমন 
প্রবল থাকিলে ও জবর ক্রমশঃ হাঁস হইয়া আসিলে তখন অন্পপধ্যের উপযুক্ত 
স্ময়। এইরোগে পুরাতন শাঙিততুলের অন্ন, গোধুম (ময়দা), পুরাতন কুলখ- 
কলায়ের যুষ, পটোল, কচিমূলা, রন্ুন প্রভৃতি তরকারী, লাবপক্ষী ও জাঙ্গল- 
প্রাণীর যাংস যুষ এই সকল হিতকর। যে সমস্ত দ্রব্য কোষ্ঠশ্ুত্ধিকর অথচ 
অগ্নিবর্ধক, তাহাই এই রোগে পথ্য প্রদান করিবে। হিক্কার প্রবল্াবস্থায় 
উষ্ণজল পান কর! কর্তব্য । হিকারোগীর শীতলজল পান, রুক্ষ এবং শীতল 

দ্রব্য সেবন, যাষকলার়? অশ্রপ্রব্যঃ তৈলতঙ্জঞিত জ্রব্য প্রস্থৃতি একবারে পরি- 

ত্যাগ করা! উচিত। 



বাতব্যাধি-চিকিৎস!। ৫৩৭ 

শ্বাসরোগে- পথ্য | 

মহাস্বাস, উর্ধশ্বাস, ছিননশ্বাস প্রভৃতি অরাদিরোগের সহিত প্রকাশ পাইলে, 
যুলরোগান্ুসারে পথ্যপ্রদান করিবে । তমকশ্বাস ও প্রতমকশ্বাস রোগে 
রোগীকে পুরাতন তুলের্র অন্ন, কুলখকলায় ও কীচামুগ প্রভৃতির যুষ, 
বেতোশাক, ক্ষুদ্র নটেশাক, জীবস্তীশাক, কচিমূলা) পটোল, বেগুন, 
তেলাকুচ! ও রস্থুন প্রসৃতি তরকারী এবং শশক, তিত্তিরী, লাব, কুন্ধুট 

ও মৃগ প্রস্ভৃতির মাংসযুষ, ছাগছুপ্ধ, ছাগত্বত, উৎ্ণজল প্রতৃতি দ্রব্যের পথ্য 
প্রদান কর! কর্তব্য । কফ ও বামুনাশক অথচ কোষঠ্ঠশুদ্ধিকারক অন্ন ও পানীয় 
এইরোগে হিতকর। দিবানিদ্রা শ্বাসরোগীর পক্ষে প্রশস্ত । দস্তধাবনঃ 
পথপর্য্যটন, ভারবহন; ধুলি, স্ত্রীসহবাস, তৈলতভাজ দ্রব্য, মাঁধকলায়, আনু, 
সর্প এবং শ্লেম্সবন্ধক দ্রব্য এই রোগে পরিত্যাজ্য । 

বাতব্যাধি-চিকিৎস। ৷ 

অশীতিপ্রকার বাতরোগের নাম 

1শরোগ্রহ (মস্তকে বেদন! )১ শরীরের অল্প কশতা, অত্যন্ত জস্তা, হনুগ্রহ, 

জিহ্বাস্তম্ত, গদগরতা, মিনমিনত্ব, মৃকত্ব, বাচালতা, প্রলাপ, রসঙ্ঞানাভাব, 

বধিরতা, কর্ণনাদ, ত্বকৃশুন্তত] ( স্পর্শজ্ঞানাভাব ), অর্দিত, মন্তাস্তস্তঃ বাহুশোষ, 

অববান্ৃক, বিশ্বচী, উর্ধবাত, আগ্মান, প্রত্যাপ্মান, বাতাঠীলা, প্রত্যনঠীলা, 

তৃণী, প্রতিতুণী, অথিবৈষম্য, আটোপ ( উদরে গুড় গুড় শব), পার্্শুল, 

ত্রিকশূল, মুহমূত্রণ, মুত্রবন্ধ' মলের গাঢ়তা, মলের অপ্রবতি (দাস্তবদ্ধ ), 

গৃ্সী, কলায়থগ্জতা, খঞ্জতা, পঙ্গৃতা ক্রোষ্টশীর্ষক, খন্বী (থাইলধরা! ), 
বাতকণ্টক, পাদহর্য, পাদদাহ, দগুক নামক আক্ষেপ, বাতপিতজন্ত- 
আক্ষেপ, দণগ্ডাপতানক১ অভিঘাতজ্জাক্ষেপ, অস্তরায়ামঃ বহিরায়াম ধনুত্তস্ত, 

কুজক, অপতন্ত্র। অপতানক, পক্ষাঘাত, খিলাঙ্গ, কম্প, স্তস্তঃ ব্যথা, তোদ 

(স্থচিকাদ্বাব্া৷ বিদ্ধবৎ বেদনা), তেদ, প্ফুরণ, রুক্ষতা, কার্শ্য, কৃষ্তবর্ণতা, 
ৃ 



৫৩৮ আয়ুরেবদ-শিক্ষা! । | 

শ্ীতাভাব, লোমহর্য, অঙ্গমর্দ, অঙ্গবিত্রংশ, শিরাসক্ষোচ, অঙ্গশোধ, তীরুত্ব, 

মোহ, চলচিত্ততা, নিদ্রানাশ, শ্বেদোনাশ, বলহানি, শুক্রক্ষয, রজোনাশ, 

গর্ভনাশ ও ভ্রম; সাধারণতঃ এই অশতিপ্রকার বাতরোগ শান্ছে নির্দিষ্ট 

হুই্য়াছে। 

অশীতিপ্রকার বাতরোগের লক্ষণ। 

শিরোগ্রহের লক্ষণ । কুপিতবামু রক্তকে আশ্রয় করিয়া শিরো- 

ধারক অর্থাৎ মন্তক-আশ্রিত গ্রীবাগত শিরাসমূহকে রুক্ষ, বেদনাযুক্ত এবং 

রুষ্কবর্ণ করিলে, তাহাকে শিরোগ্রহ কহে। এই রোগ অপাধ্য। 

জূম্তার লক্ষণ । কুপিত বাুদ্বারা একবার শ্বাস গৃহীত হইয়া পুন- 

রায় বেগে পরিত্যক্ত হইলে, এবং তৎসহ অলসত] ও নিদ্রার ভাব থাকিলে; 
তাহাকে ভ্ত! (হাই) কহে। 

হনুগ্রহের লক্ষণ। িহ্বা-মার্জন, শুকদ্রব্য-তক্ষণ, অথব| আঘাতাদি- 

বশতঃ গগুদেশের বায়ু প্রকুপিত হইয়া হস্ুদ্বয়কে অধঃ্যলিত করত মুখকে 
বিস্তৃত কখন ব৷ যুখ বন্ধ (দত্তকপাট বন্ধ) করে, তাহাকে হনুগ্রহ কহে। রি 

রোগ উৎপন্ন হইলে অতি কষ্টে ভর্বণ ও বাক্যোচ্চারণ হয় । 

জিহ্বাস্তস্তের লক্ষণ । বাগবাহিনীশিরাস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া 

জিহ্বাকে স্তম্ভিত করিলে, তাহাকে জিহ্বাস্তস্ত কহে। এই রোগ উৎপন্ন হইলে 

রোণী কোন দ্রব্য পান ব। বাঁক্য উচ্চারণ করিতে অসমর্থ হয় । 

মুকত্ব, মিন্মিনত্ব ও গদ্গদতার লক্ষণ | কফের সহিত বায়ু প্রকৃপিত 

হইয়া শবাহিনী শিরাঁসমৃহকে আচ্ছাদিত করত যুকত্ব (বাকৃরোধ ), মিন্- 

মিনত্ব (সাহ্থনাসিক বর্ণোচ্চারণ অর্থাৎ নাকীস্থুরে অম্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ ) 
এবং গদৃগদত্ব অর্থাৎ ঈষৎ ব্যক্তবাক্যোচ্চারণ এই তিন প্রকার রোগ 
উৎপাদন করে। 

প্রলাপের লক্ষণ | বিবিধকারণে বায়ু প্রকৃপিত হুওয়ায় রোগীর 
অসংলগ্ন নিরর্ধক বাক্য উচ্চারিত হইলে; তাহাকে প্রলাপ কছে।; 
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রসাজ্ঞানের লক্ষণ । অনরভোজন কালে মধুর, তিক্ত, কটু প্রস্ৃতি. 
রস জিহ্বা অনুভূত ন! হইলে, তাঁহাকে ব্রসঙ্গানাভাব (রসাজ্ঞান ) কহে। 

কর্ণনাদের লক্ষণ । কুপিত বায় কর্ণের আজোত আশ্রয় করিলে ভেরী, 
মৃদঙ্গ ও শঙ্খ প্রভৃতির শব্দ কর্ণে শ্রবণ কর! যায় তাহাকে কর্ণনাদ কহে। 

বাধিধ্যের লক্ষণ । কেবল কুপিত বায়ু বা শ্লেম্যুক্ত বায়ু শবহ- 
শ্রোতকে আচ্ছাদিত করিয়া যখন অবস্থান করে, তখন বাধির্ধ্য অর্থাৎ বধিরতা 
জন্মে। . 

ত্বকৃশুন্যতার লক্ষণ । কোনদ্রব্য ্পর্শকালে সেই বস্তর শীতলতা, 
উষ্ণতা, মৃদ্তা, কাঠিন্য অন্ভূত না হইলে; তাহাকে ত্বক্শূন্যতা অর্থাৎ ম্পর্শ- 
জ্ঞানাভাব কহে। 

অর্দিতের লক্ষণ । অতি উচ্চৈঃস্বরে বাক্যকথন, অতি কঠিন দ্রব্য-. 

তোজন, হান্তঃ হাই তোলা, ভারবহন, গ্রীবাদি বিপরীতভাবে রাখিয়। শয়ন 
বা! উপবেশন, এই সকল কারণে মস্তক, নাসা, ওষ্ঠ, চিবুক, ললাট ও 
চ্ষু প্রতৃতি স্থানস্থিত বায়ু কৃপিত হইয়া মুখমগ্ডলের বক্রতা উৎপাদন করে, 

তাহাকে অন্দিত রোগ কহে। এই রোগে মুখের অর্ধাংশ বক্র হয়, গ্রীবা 
বক্র হয়,*মস্তক কম্পিত হয়, বাক্রোধ জন্মে ও নেত্র নাসিকা, জ, গণ্ড 
প্রভৃতির বিকৃতি অর্থাৎ বেদনা স্করণ ও বক্রভাবাদি দৃষ্ট হয় এবং বে পারে 
অদ্দিত প্রকাশ পায়, সেই পার্থে ই গ্রীবাদিতে বেদন! অন্নুভূত হয়। 

অর্দিতরোগের অসাধ্য লক্ষণ | যে অদ্দিতরোগী রুশকায় ও চক্ষুর 

নিমেষ শৃন্ত এবং অস্পষ্টবাক্য উচ্চারণ করে? তাহার রোগ আরোগ্য হয়- 

না; অথবা! তিন বৎসর অতীত হইলে বা মুখ, নাসিক ও চক্ষুদ্ধয় হইতে 
আব হইলে এবং রোগী কম্পিত হইলে তাহার রোগ অসাধ্য । 

মন্যান্তন্ভতের লক্ষণ | দিবানিদ্রা অথবা! অসমান স্থানে শয়ন বা উপ- 

বেশন বশতঃ গ্রীবাঁদির বিকৃতি হইলে অথবা পাশ্বের দিকে মুখ ফিরাইয়ণ 

উদ্ধদ্দিকে নিরীক্ষণ বা! সমীপস্থ দ্রব্য নিরীক্ষণ করিলে বায়ু শ্লেম্সাঘারা অবরুদ্ধ 
হয় এবং শ্রীবার পশ্চাৎভাগস্থিত মন্যানীমক শিরাকে আশ্রয় করিয়া মন্তা- 
স্তস্ত উত্পাদন করে। 



৪* .  আয়ুবেধদ-শিক্ষা। | 

_ বাহুশোষের লক্ষণ | সব্দেশস্থিত বায়ু দ্ধদেশস্থিত বদ্ধনপমূহকে 
শোষণ করিলে, স্বন্ধদেশের শুষ্কতা বশতঃ বেদনার সহিত বাহছশোবরোগ 
উপস্থিত হয় । ৰ 

_ অববাহুকের লক্ষণ। | কুপিতবাছু বাহস্থিত শিরাসমূহকে সঙ্কুচিত 
করিয়া অববাহুকরোগ উৎপাদন করে। 

বিশ্বচীরোগের লক্ষণ । হস্তের তালু হইতে হস্তের পৃষ্ঠ পর্য্যস্ত 

অঙ্গুলিস্থিত যে সমস্ত কণডরা অর্থাৎ বৃহৎন্গায় আছে, কুপিতবায়ু তাহাদিগকে 
দুষিত করিয়। বাহুর আকুষঞ্চন প্রপারণাদি ক্রিয়া নষ্ট করিলে তাহাকে . 
বিশ্বচী কহে। ॥ 

উর্ধবাতের লক্ষণ । কক্ষ এবং অপানবাযুদ্বার! সমানবামুর অধো- 
গমন ক্রিয়ার রৌধবশতঃ অধিক উদগার হইলে তাহাকে উর্ধবাত কহে। 

আধ্মানের লক্ষণ | কুপিত বাযুদ্বার৷ উদর পরিপূর্ণ হইলে, গুড়, 
গুড়. শব্দ, অত্যন্ত বেদনা! এবং জলপুর্ণ চামড়ার থলের ন্যায় উদর বোধ হয়, 
তাহাকে আধ্া।ন কহে। ্ 

প্রত্যাধ্ানের লক্ষণ । ককদ্বারা অবরুন্ধ বায়ু পাঙ্ব দেশ, এবং হৃদয় 

ব্যত'ত আমাশয়ে থে মান্মান জন্মায়, তাহ।কে প্রত্যাখান কহে। 

বাতাষ্টীলার লক্ষণ। নাতির নিশ্নভাগে বন্তল পাষাণ খণ্ডের স্তায় 
উর্ধদিকে বিস্তৃত ও উন্নত গ্রন্থি (গাইট ) উৎপন্ন হইলে এবং উহ! কখনও 
সঞ্চরণশীল কথনও ব] নিশ্চঙগগ অন্থমিত হইলে, তাহাকে বাতাঠীল। কহে; 
এইরোগে মলমুত্ররোধ হয়। 

প্রত্যষ্ঠীলার লক্ষণ। উক্ত বাতাঠীলারোগে যস্তপি নাতির নিষ্নভাগে 
বেদনার সহিত তির্ধ্যক্ ভাগে গ্রন্থি উিত হয় ও রোগীর অধোগত ট মল 
এরং মুত্র অবরুদ্ধ হয়, তাহাকে প্রত্যনীল! কহে। 

তুণীর লক্ষণ । পক্কাশয় বা মৃত্রাশয় হইতে বেদনা উপাস্থিত রে যদি 
অধোগমন করে এবং সেই বেদনা যর্দি মলদ্বারে অথব! জননেক্জরিয় বা 
যোনিদেশে অধিক লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে তুণী কছে। 
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প্রতিতৃণীর লক্ষণ। জননেন্তিয় বা গুহদেশ হইতে. বেদন! প্রকাশ 
পাইয়া বদি প্রতিলোমভাবে অর্থাৎ উদ্বাদিকে পক্কাশয়ে বা ৃতরাশয়ে ধাবিত 
হয়, তাহাকে প্রতিতুণী কহে। 

ত্রিকশূলের লক্ষণ । নিতন্বের অস্থিদ্বয়ের এবং পৃষ্ঠরংশের খস্ি- 

ঘ্বয়ের মিলিত স্থানকে ত্রিক কহে । উহার কোন সন্ধিতে বেদন৷ টি | 
তাহাকে অ্িকশুল কহে। 

ুহমূত্রণ, মূত্রবন্ধ ও মলের অপ্রবৃতির লক্ষণ। ব্তপি বায়ু 
, বস্তিদেশে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তাহ! হইলে সম্যক্ প্রকারে মুত্র নির্গত 

হয়, কিন্তু বায়ু প্রতিলোমভাবে বন্তিদেশকে আশ্রয় করিলে পুনঃ পুনঃ মুত্রত্যাগ 
ঘা যুত্ররোধ উপস্থিত হয়, ইহাই বস্তিবাতের লক্ষণ। বাঁস্তগত বায়ূদ্বার! 
অধোগত বায়ুর বোধ হইলে মলের অপ্রবত্তি অর্থাৎ দাস্ত বন্ধ হইয়া! থাকে । 

গৃধ্সীর লক্ষণ । কুপিতবায়ু প্রথমতঃ নিতম্ব আশ্রয়পুর্র্ক তাহার 
বেদনা ও স্তব্ধতা উৎপাদন করে, তৎপর এ স্থান স্পন্দিত হয়, অনন্তর রোগ 

ক্রমশঃ উরু, কটি, পৃষ্ঠ, জানু, জঙ্ঘঘ৷ ও পদদ্বয় আশ্রয় করে; তখন সেই সকল 
স্থানেও বেদনা, স্তব্ধতা এবং স্পন্দন অন্তত হইয়া থাকে, “ইহাকে গৃঞ্সী 
কহে। গৃত্রপী দ্বিবিধ। বাতিক ও বাতশ্নৈম্মিক। 

বাতিক গু ধুসীর লক্ষণ | গুধ্সীরোগে কেবলমাত্র বায়ুর আধিক্য 

থাকিলে, গুর্সীতে উৎ্কট বেদনা, দেহের বক্রতা, জান, জজ্ঘা ও উরুসন্ধির 

অত্যন্ত স্তবূতাঁব,এবং স্ফুরণ লক্ষিত হইয়া! থাকে । ৮০ 

বাতশ্রেম্বান্িত গৃধূপীর লক্ষণ। গৃথসীরোগে বাছু ও শ্রেম্মার 

আধিক্য থাকিলে শরীর ভারবোধ, অগ্নিমান্দ্য, তন্দ্রা, মুখ হইতে লালাক্রাব ও 
অন্নে অরুচি এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। 

খঞ্জতা ও পঙ্ুতার লক্ষণ । কটিদেশাশ্রিত বায়ু কুপিত রা যদি 

একটি উরুর মহান্গায়ুর আক্ষেপ জন্মায় তাহ! হইলে তাহাকে খঞ্জ অর্থাৎ 
খোঁড়া কহে ; এবং কুপিত বায়ু ছুইটি উরুদেশের মহ্াক্নাহুকে আক্রমণ করিয়া 
গমনাগমন ক্রিয়া একবারে লোপ করিলে, তাহাকে পঙ্থ কহে। 
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| কলায়খগ্রের লক্ষণ । গষন করিবার সময় যে ব্যক্তির সমস্ত শরীর 

ক্ষম্পিত হয় এবং ধোঁড়ার স্তায় গতি হয়ঃ তাহাকে কলায়খপ্জ কহে। 

ক্রোষ্ট, কশীর্ষের লক্ষণ । বাতরক্ত জনিত শোথ যন্তপি জানুর মধ্যে 

প্রকাশ পাই অত্যন্ত বেদন। উৎপাদন করে ও জান্ুদেশ স্থুল হয়, বিশেষতঃ 

& শোথস্বান শৃগালের মন্তকের ন্যায় আঞ্কতি ধারণ করে, তাহা হইলে 
তাহাকে ক্রোষ্ট,রুশীর্য কহে। ইহাকে চলিত কথায় শিবামুণ্ড কছে। 

খন্বীর লক্ষণ। পদ, জজ্ঘা, উরু এবং হস্তের মুলদেশস্থ শির! 
মোচড়ানকে খন্বী অর্থাৎ থাইলধর1 কহে। 

বাঁতকণ্টকের লক্ষণ । বিষমতাকে পদবিক্ষেপ বশতঃ অথবা! শ্রম- 

দ্বার বায়ু প্রকৃপিত হইয়া পায়ের গোড়ালিতে বেদনা! উৎপাদন করিলে; 
তাহাকে বাতকপ্টক কছে। 

পাদদাছের লক্ষণ । কুপিতবায়ু পিত্ত ও রক্তসহ মিলিত হওয়ায় 

গদদ্ধয়ে দাহ উৎপন্ন হইলে বিশেষতঃ নিরস্তর ভ্রমণে এ দাহ বর্ধিত হইলে 
তাহাকে পাদদাহ কছে। 

গাদহ্র্ষের লক্ষণ । কফ ও বাছুর প্রকোপ বশতঃ পদদ্ধয় ঝিন্ 
ঝিন্ বেদনাযুক্ত, স্পর্শজ্ঞানরহিত ও রোমাঞ্চিত হইলে, তাহাকে পাদহ্্য কহে। 

আক্ষেপের সামান্য লক্ষণ । পুনঃপুনঃ সঞ্চরণশীল কুপিতবায়ু 

ধমনীসমূহকে আশ্রয় করিয়া গজারোহী ব্যক্তির শরীরের ন্যায় রোগীর 

শরীরকে দোলিত (চালিত ) করিলে, তাহাকে আক্ষেপ বল! যায়। এই 
আাক্ষেপক রোগ চতুর্বিঘধ। (১) দ্বগ্ডাপতানক (২) অস্তরায়াম অর্থাৎ 

ধঙ্গম্তস্ত বিশেষ । (৩) বহিরায়াম অর্থাৎ ধনুস্তস্ত বিশেষ ও (৪) অভিঘাতজ 
আক্ষেপ। 

দগ্ডাপতানকের লক্ষণ | ্নেম্াশ্রিতবাযু বদি সমর্ত ধমনীকে 

আক্রমণ করে, তাহা! হইলে দেহ দগুবৎ্, স্তত্ভিত হয়, তাহাকে দগ্ডাপতানক 
কহে। ইহা আক্ষেপকের অন্তর্দত। 

অভ্যন্তরায়ামের লক্ষণ । যখন অঙ্গুলি, গুল্ফ, জঠর, হৃদয়, বক্ষঃ 

এবং গলদেশ আশ্রিত বায় এ কল স্থানের শিরা ও কওরা (মহতী শি!) 
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সমূহকে সন্ুচিত করে, তখন রোগীর চক্ষু ও হসুষ্বয়ের স্তন্ধতা: পার্খয়ে 

ভগ্নবৎবেদনা) কফবমন এবং অভ্যন্তর ভাগ ধনুকের স্তায় অবনত হয়, তাহাকে 

অস্বরায়াম কহে। ইহাতে রোগীর সম্মুখভাগ ধনুকের স্তায় নত হয়। ইহা 
আক্ষেপকের অন্তর্গত । 

বহিরায়ামের লক্ষণ । বিবিধ কারণবশতঃ বায়ু অত্যন্ত কুপিত ও 

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যন্তা এবং পৃষ্ঠদেশস্থিত শিরা, ন্গায় ও বৃহৎ ধমনী সমৃস 
হকে শোধণকরত পৃষ্ঠভাগ অবনত করে এবং রোগীর বক্ষঃস্থলে, কটী- 
দেশে ও উরুদেশে তগ্নবৎ বেদন! অন্ুভূত হয়, ইহাকে বহিরায়াম কহে। 
ইহাতে বিপরীত ভাবে পৃষ্ঠদেশ ধনুকের ন্ায় নত হুয়। ইহা আক্ষেপকের 

অন্তর্গত । 
ধনুস্তস্তের লক্ষণ । যেরোগে রোগীর শরীর বামুদ্বারা ধনুকের 

হ্যায় অবনত হয়, তাহাকে ধনুস্তস্ত কহে। ধনুস্তম্তরোগে দেহের বিবর্ণতা, 

চিবুকের স্তব্ধতা, শিথিলত। ও চৈতন্ত'লোপ হইলে, রোগী দশ রাত্রির অধিক 
বাঁচে না। 

অন্তরায়াম ও ধনুত্তস্তের প্রভেদ । অস্তরায়ামে অঙ্গুলি প্রভৃতির 

শিরাসমূহের আক্ষেপ ও নেত্রের স্তব্ধতা হয়। ধনুস্তস্তে কেবলমাত্র শরীর 
ধনুর নায় অবনত হয়, কিন্ত উভয়রোগেই রোগীর অস্তঃশরীর অর্থাৎ ক্রোড়- 
দেশ অবনত হইয়া থাকে। 

কুব্জের লক্ষণ । কুপিত বাঘুত্বারা যদি হৃদয় বা পৃষ্ঠদেশ উন্নত- 

প্রায় বোধ হয় এবং এ স্থানে বেদন! প্রকাশ পায়, তাহ হইলে তাহাকে 
কুজ কহে। ৃ 

কুক, অন্তরায়াম ও বহিরায়ামের প্রভেদ । অন্তরায়ামে শরী- 
বের সন্মুখভাঁগ ( ক্রোড়দেশ ) ধন্গুকবৎ অবনত হয়, বহিরায়ামে পশ্চাতৎভাগ 
(পৃষ্ঠদেশ ) ধনুকের ন্যায় অবনত হয়, কিন্তু কুজরোগে হৃদয় বা পৃষ্ঠ 

উন্নত হয়। 

দণ্ডক। কেবলমাত্র কুপিত বাছু দ্বারা পাণি, পা পৃষ্ঠ, নিতন্ব 
আক্রান্ত হইয়া স্তম্ভিত হইলে এবং শরীর দণ্ডের ন্যায় স্তব্ধ এবং পুনঃ পুনঃ 
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জাক্ষিগ্ত বা চালিত হইলে, ভাহাকে দঙ্ডক বাতব্যাধি কছে, এই রো' 

আলাধ্য। ইহ! আক্ষেপের অন্তর্গত । 

অভিঘাতজাক্ষেপ। আধাতদ্ন্ত আক্ষেপ উপস্থিত হইলে পূর্ব 

আক্ষেপের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহ! আক্ষেপের অন্তর্গত | 

অপতন্ত্রকের লক্ষণ | শ্বীয়কারণে বায়ু কুপিত হইয়! পকাশয় হইতে 

উর্দিকে গমনপুর্বক হৃদয়, মস্তক ও শঙ্ত্বয়কে পীড়িত করত শরীরকে 
ধন্চফের ভ্ায় অবনত করে এবং আক্ষেপ ও মোহ জন্মায় । এই রোগে 

আক্রান্ত ব্যক্তি অত্যন্ত কষ্টের সহিত শ্বাস পরিত্যাগ করে । রোগীর চক্ষু 

মুদ্রিত ও স্তব্ধ হয়, কপোতের ন্যায় অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ হয় এবং জ্ঞান- 

লোপ হয়, এই'সমস্ত লক্ষণ অপতন্ত্ররোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই রোগ 

আক্ষেপের অবস্থান্তর । 

অপতানকের লক্ষণ । অপতানক বাতব্যাধিরোগে রোগীর দর্শন- 

শক্তি এবং জ্ঞান নষ্ট হয় । কঠদেশ হইতে কপোতের ন্যায় অব্যক্ত শব্দ উচ্চা- 

রিত হইয়। থাকে । বায়ু দ্বার! হৃদয় আবৃত হইলে, রোগী এইরূপ অবস্থ। প্রাপ্ত 

হয় ১ কিন্ত বায়ু অপসারিত হহলে পুনরাষ সুস্থ হয়। গর্ভপাত; অত্যধিক 

শোণিতআাব বা অতিঘাতজন্ত অপতানকরোগ অসাধ্য। এইরোগ 'আক্ষেপের 
অবস্থাস্তর। 

পক্ষাঘাতের লক্ষণ | কুপিত বাঘ শরীরের অন্ধীংশ (বামহস্ত) বাম- 

পদ ও অন্তান্ঠ বামাংশ বা দক্ষিণ হাত, দক্ষিণ পা এবং শরীরের অন্তান্ত 

দক্ষিণাংশ অথব1 কটির নিয়দেশস্থ অর্ধভাঁগ বা কটির উর্থদেশস্থ অর্ধভাগ গ্রহণ 

করিয়া শির] ও স্নায়ু সমূহকে শোষণ করে এবং সন্ধির বন্ধনের শিথিলতা উৎ- 

পাদন পূর্বক সেই বাম বা দক্ষিণ ভাগ একেবারে অকর্মণ্য করে এবং সেই 
সকল স্থান স্পর্শশক্তি-রহিত হয়; তাহাকে একাঙ্গবাত ব। পক্ষাঘাত কছে। 

পক্ষাঘাতের বাতাদিদোষনিরূপণ । পিত্তসংযুক্ত বাযুত্বার! পক্ষা- 

ঘাত হইলে দাহ? সন্তাপ, মৃঙ্ছ। প্রসৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কফসংঘুক্ত 

বায়ার! পক্ষাঘাত হইলে শীতবোধ, শোথ €হপ্ত পদাদিতে ফুল), দেহের 
ভারাবোধ, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পার়। 
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পক্ষাঘাতের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ | কেবল বাহুল্লার পক্ষাতাত হইলে, 

তাহ! কষ্টসাধ্য । কফ বা পিশুসংযু্ত বায়ু দ্বার! পক্ষাতথাত হইলে তাহা লাধ্য; 
কিন্তু ধাতুক্ষয়বশতঃ পক্ষাঘাতরোগ অসাধ্য । গরভিদী, শৃতিকারেশগাক্কান্্াস্্রী, 
বালক, বৃদ্ধ, ক্গীণ এবং রতক্ষয়রোগীর পক্ষার্থাতও অসাধ্য। 

সর্ববাঙ্গবাতের লক্ষণ। সর্ধশতীরস্থিত ব্যানবায় কুপিত হৃইয়! গাত্রের 

স্কুরণ ও ভগ্নবৎ বেদনা, সন্ধিসযূহে বেদনা ও কম্পন প্রকাশ পাইলে, তাহাকে 
সর্বাঙ্গবাত কহে। 

অন্যান্য বাতের লক্ষণ । এস্থলে যে আশীপ্রকার বাতরোগের লক্ষণ 

বর্ণিত হইল, তথ্বযযতীত হেতু এবং স্থানবিশেষে আরও অনেক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুত্র 

বাতরোগ উৎপন্ন হয়। কম্প, ব্যথা, কেশের অল্পতা, খালিত্ব, (টাক), আটোপ 

(উদরের গুড়, গুড় শব্দ), পাশ্ব খল, দাস্তবন্ধ, মলকাঠিন্তঃ স্তব্ধতা, রুক্ষতা, 
কশতা, শীতবোধ, রোমাঞ্চ, তোদ (হুচিবিদ্ধবৎ বেদনা), তেদ ( বিদীর্ণবৎ" 

বেদনা ), অঙ্গমর্দ, অঙ্গ শুষ্কতা, চিত্তচাঞ্চল্য। মোহ, নিদ্রাল্পতা, স্বেদনাশ, 

বলহানি, তীরুত] ও সঙ্কোচ, এই সকল বাতরোগে, বায়ু) পি; ও শ্নেম্বার 
প্রকোপ বশতঃ যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই সকল লক্ষণদ্বারা দোষের 

নির্ণয় ও চিকিৎসা করিবে। এ সমস্ত বাতরোগ গৌণ অর্থাৎ প্রায়শঃ অন্যান্য 
রোগের সঙ্গে উপদ্রবরূপে প্রকাশ পায়। 

স্থানভেদে কুপিতবায়ুর লক্ষণ । 

কোষ্ঠগত বাতের সাধারণ লক্ষণ। কুপিতবায়ু ফোষ্ঠদেশকে আশ্রয় 
করিলে মল ও মৃত্রের রোধ, কুচ.কি ফুলা ও কুচর্বকতে বেদনা, হৃর্রোগ, অর্শ, 

পার্খশূল প্রভৃতি উৎপন্ন হয। আমাশয়? অগ্র্যাশয়, পককাশয়, মৃত্রাশয়। রক্তা- 

শয়) হৃদয়, উতুক ও ফুস্ফুস্ এই সকল স্থানকে কোষ্ঠ ধলে। এ সকল" 

যন্ত্র ও স্থানগত বাম প্রকুপিত হইলে; পূর্বোক্ত লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত 
হইয়। থাকে। 

বস্তিগত বাতের লক্ষণ । বাঘ প্রতিলোষভাবে বস্তিকে আশ্রয় 

করিলে, পুনঃ পুনঃ মুত্রত্যাগ বা মৃত্ররোধ হয় । 
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আমাশয়গত বাতের লক্ষণ । নাভি ও স্তনঘয়ের মধ্যবর্তীস্থানকে 

'ছ্যানাশয় কহে। . তত্রস্থ বাষু কুপিত হইলে, হৃদয়। পাশ্খ, উদর ও নাতিদেশে 
বেধনা, পিপাসা, উদগারাধিক্য, অত্যন্ত দ্ান্ত, বমন, কাস, কঠশোধ (গলা- 
শুকাইয়! যাওয়! ) এবং স্বাসরোগ উপস্থিত হুয়। 

পকাশয়গত বাতের লক্ষণ | পক্কাশয়গত বায়ু কুপিত হইলে, উদরে 

গুড়, গুড়, শব; বেদনা, বাসর স্তব্ধতা, মৃত্রকচ্ছ মল ও মৃজ্রের রুদ্ধতা, উদরে- 
বন্ধনবৎ পীড়া! এবং ব্রিকস্থানে বেদন। জন্মে। 

পক্কাশয়গত বাতের অপর লক্ষণ। পকাশয় ব৷ গহাদেশস্থিত বায়ু 

কুপিত হইলে মল, মৃত্র ও অধোগত বাষুর অবরোধ, শুল, উদরাগ্নান, 

'অশারী ও শর্করা উৎপন্ন হয় এবং জঙ্ঘা, উরু, ব্রিক, পার? স্বন্ধ ও পুষ্ঠদেশে 
বেদনা জন্মে । কোন কোন গ্রস্থকার গুহগত বামুর এই সকল লক্ষণ নির্ণয় 

করেন, কিন্ত নিদানের টীকাকার মাধবকর পক্কাশয়গত বাতের এই লক্ষণ 
নিরূপিত করিয়াছেন এবং তাহাই যুক্তিযুক্ত । 

শ্রোত্রাদিগত বাতের লক্ষণ | শ্রোত্র অর্থাৎ নাসা, কর্ণ প্রভৃতিগত 

বায়ু কুপিত হইলে ইন্দ্রিয়শক্তি (শ্রবণ, দর্শন প্রভৃতি ) নষ্ট করে। 

শিরাগত বাতের লক্ষণ । শ্রিরাগত বানু কুপিত হইলে বেদনা, 
শূল, শিরার আকুঞ্চন ও স্ুলত1 জন্মে এবং পুর্বোক্ত অন্তরায়াম, বহিরায়াম, 
খন্বী, কুজত। প্রসৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। 

স্নায়ুগত বাতের লক্ষণ। ্বাযুগতবা মু.কুপিত হইলে, শূল, পুর্বোক্ত 

আক্ষেপক রোগ, কম্প এবং দেহের স্তব্ধতা উৎপন্ন হয়। 

 সন্ধিগত বাতের লক্ষণ । সাম্ধগত বায়ু কুপিত হইলে, সন্ধির বন্ধন- 

সকল শিথিল এবং শোধ ও শূল উৎপন্ন হয়। 

ত্বকগত বা রসগত বাতের লক্ষণ । কুপিতবায় রসগত. হইলে, 
চর্দের রুক্ষতা, প্রশ্ফুটিততা, স্পর্শজ্ঞানাভাব; কর্কশতা, কষ্ণাতা এবং ত্বকের 
বিস্বৃতির ভাব প্রকাশ পায়। 

রক্তগত বাতের লক্ষণ । কুপিত বায়ু রক্তগত হইলে, শরীরে অত্যন্ত 
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বেদনা দেহের সন্তাপ, বিবর্ণতা ও কৃশতা প্রকাশ পায় এবং আহারে অরুচি, 
শরীরে ব্রণের উৎপত্তি ও ভোজনান্তে শরীর স্তব্ধ হয়। 

ংসগত বাতের লক্ষণ। কুপিতবাছু মাংসগত হইলে, দেহের 
গুরুতা, সতন্ধতা এবং দণ্দ্বারা আহতবঘ বা! মৃষ্ট্যাধাতবৎ বদনা অস্ভব হয়, 

পরস্ত শরীর বেদনাযুক্ত ও নিশ্চলবৎ হইয়! থাকে। 

মেদোগত বাতের লক্ষণ | কুপিতবায় মেদকে আশ্রয় করিলে 

উক্ত মাংসগত বাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ শরীরে গ্রন্থি, ব্রণ এবং 
অল্প বেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

অস্থিগত বাতের লক্ষণ । কুপিতবাঘু অস্থিকে (হাঁড়) আশ্রয় 
করিলে অস্থি বা পর্ধসদ্ধি সমূহে বেদনা; শুল, মাংসক্ষয়। বলহাঁস, অনিদ্রা ও 

সর্বদা বেদনা প্রকাশ পায়। 

মজ্জাগত বাতের লক্ষণ । মজ্জাগতবাঁতের লক্ষণ অস্থিগত বাতের 

ন্ঘায়। ইহ কদাচিৎ প্রশমিত হয়| ' | | 

শুক্রগত বাতের লক্ষণ । কুপিতবায়ু শুক্রকে আশ্রয় করিলে অতি 

শীঘ শুক্রক্ষরণ বা শুক্রস্তস্তন হয় এবং ভ্্রীলোকের অকালে ৩1৫1৩।৭ মাসে গর্ভ- 
পাত অথবা গর্ভ শুষ্ক হইয়া যায়। ৫. ৫ ৪ 

পিত্ত বা! শ্লেক্সসংযুক্ত কুপিত বায়ুর লক্ষণ। 

পিতাশ্রিত প্রাণবায়ুর লক্ষণ । প্রাণবায়ু পিকে আশ্রয় করিলে 

বঘন ও দ্বাহ উপস্থিত হয়। 

কফাশ্রিত প্রাণবায়ুর লক্ষণ। প্রীণবায়ু কফকে আশ্রয় করিলে, 
শরীরের দুর্বলতা, অবসন্নতা, তন্দ্রা, ও মুখের বিরসত! প্রকাশ পায়। 

পিত্াশ্রিত উদান বায়ুর লক্ষণ । উদানবাযু পিস্তকে আশ্রয় 

করিলে, দাহ, মুচ্ছণ, ভ্রম ও ক্লান্তি প্রকাশ পায়। 

কক্কাশ্রিত উদ্দান বায়ুর লক্ষণ। উদানবায়, কক্ষাত্রিত হইলে, 
ঘর্মরোধ, বিষাদ? অগ্নিমান্্য ও শীত প্রকাশ পায়। 
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'পিস্তাপ্রিত সমান বায়ুর লক্ষণ | সমানবায় পিস্াশ্রিত হইলে 
ঘর্শ, দাহ, শরীরের উষ্ণতা ও মুচ্ছণ প্রকাশ পাইয়! ধাকে। 

কফাশ্রিত সমান বায়ুর লক্ষণ। সমানবায় ককাশ্রিত হইলে 
মল ও মৃত্ররোধ এবং গাত্রহ্র্ষ উৎপন্ন হয়। 

পিত্তাশ্রিত অপান বায়ুর লক্ষণ। অপানবায়ু পিস্তাশ্রিত হইলে, 

শরীরের দাহ, গাত্রের উষ্ণতা, ও রক্তপ্রআাব হয়। 

কফাশ্রিত অপান বায়ুর লক্ষণ। অপানবায় কফাশ্রিত হইলে, 

শরীরের অধোভাগে ভারবোধ এবং শীতবোধ হয়। 

পিত্তাশ্রিত ব্যান বায়ুর লক্ষণ। ব্যানবায়ু পিত্তাশ্রিত হইলে 

গাত্রদাহ ও ক্লান্তি জন্মে । 

_. কফাশ্রিত ব্যান বায়ুর লক্ষণ । ব্যানবায় কফাশ্রিত হইলে, 

শরীরস্তস্ত, দণ্ডকবাতব্যাধি, শূল ও শোথ জন্মে । 

বাতব্যাধির অসাধ্য লক্ষণ | পক্ষাঘাতাদদি বাতরোগে বিসর্প,দাহ, 

বেদনা, মৃচ্ছ, অরুচি ও অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে এবং রোগীর 
শরীর অতি কৃশ হইলে, তাহার রোগ অসাধ্য । শোথ, স্পর্শশক্তির হীনতা, 

অঙ্গে ভঙ্গবৎ বেদনা, কম্প, উদরাগ্নান এবং বেদনাধিক্য থাকিলে সেই বাত. 

পোগী বিনষ্ট হয়। 

বাতরোগ-চিকিৎসা বিধি । 

বাতজনিতরোগ সমূহকে বাতব্যাধি কহে। চরকে বাতব্যাধি দুই 
তাগে বিভক্ত হইয়ঈছে। যথা-_সামান্তজ ও নানাত্বজ। সামান্তজ বাত- 
ব্যাধি অর্থাৎ-_বায়ু পিত্ত ও গ্লেম্সা মিলিতভাবে বা এক একটী প্রকুপিত 
হইয়। জর, অতীসার প্রভৃতি উৎপাদন করে, এই জন্তই উহা! সামান্ত বাঁত- 
রোগমধ্যে গণ্য । নানাত্মজ বাঁতব্যাধি অর্থাৎ আক্ষেপাদি-- এ সমস্ত বাত- 

রোগ কেবল পিত্ত ব1 শ্লেম্াারা অথবা মিলিত পিতগ্লেম্বঘার1 উৎপন্ন হয় 
মা, এ রোগে সর্বজ্ই বায়ুর অহ্বদ্ধ থাকে | গাত্রবেদন। শিরঃশুল, 
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পৃষ্ঠশূল প্রসূতি বাতের লক্ষণ জ্বরাদিরোগের সঙ্গে বিস্কমান ধাকিলেও 

তাহার! অরারস্তক দোষের প্রকোপ বশতঃ প্রকাশ পায় বা! উৎপৎগ্তমান অরাছি' 

প্রকাশ করে, কিন্তু তাহাতে বাসর প্রধানতা৷ পরিলক্ষিত হয় না। যদিও 
বাতোন্বন সন্নিপাত ব1 বাতঙ্গেন্সোম্বন সত্িপাঁত প্রভৃতি অররোগে আক্ষেপ- 
কাদি বাতের লক্ষণ প্রধানরূপে পরিলক্ষিত হয়, তথাপি, উহাকে জর না 
বলিয়৷ বাতব্যাধি বল! যাইতে পারে না, কারণ আক্ষেপ, নত্ততা ও বুদ্ধিভ্রংশ 
প্রভৃতি জরের আনুসঙ্গিক লক্ষণমাত্র, জর-নিবৃত্তির সঙ্গেই &ঁ সমস্ত উপভ্রব 
স্বাস হইয়া যায় অথবা উপজ্রবনাশক উষধদার1 আক্ষেপাদ্দি সহজেই হাস হইতে 
পারে, কিন্ত যূলরোগ জ্বর হাস হয় না। তদ্রপ আক্ষেপক প্রতৃতি বাত প্রবল 
হইলে, বিশেষ চিকিৎসাভিন্ন তাহা দূরীভূত হয় না। অধিকন্ত অনেকস্থলে 
তাহার! বরং অন্ঠান্ত উপসর্গসহ অতি ভয়ঙ্কর হইয়৷ রোগীর প্রাণনাশ করিয়া 

থাকে। বাতরোগকে শান্ত্রকারগণ স্থান ও লক্ষণ অনুসারে অনীতিভাগে 
বিভাগ করিয়াছেন। এই অণীতিপ্রকার বাতরোগ শরীরের শিরা, ধমনী 
ও আশয়তেদে, ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে | যথা,--শিরা' ও স্নাসু- 

গত বায়ু কুপিত হইলে, আক্ষেপকের অন্তর্গত দঙ্াপতানক, অত্যন্তরায়াষ, 
বহিরায়াম *ও সাধারণতঃ আক্ষেপরোগ, খন্বী (খাইলধর! ), কুজতা ও 

শরীরে বেদন। উৎপন্ন হয়। আমাশয়গতবাঘ়ু কুপিত হইলে, হৃদয়, পারব, 

উদর ও নাতিদেশে বেদন। দাস্ত, বমন ও শ্বাস প্রভৃতি বিশ্চিকারোগের 

যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়। অনেকে বিহুচিকাকে পৃথকরোগ মনে 

করেন, কিন্তু তাহা নহে, বিস্চিকা বাতরোগমধ্যে গণ্য। পক্কাশয়স্থ বায়ু 

কুপিত হইলে মল ও মৃত্ররোধ, যুত্রকচ্ছ ও উদরাধ্ান প্রভৃতি যে সকল 
লক্ষণ প্রকাশ পায়; তাহা বিহ্চিকায়ও প্রকাশ পাইয়া থাকে; সুতরাং 

এ রোগ আমাশয় ও পককাশয়গত কুপিত বাযুদ্বার। উৎপন্ন হয়। এতত্তিন 
 অশ্মরী, মুত্রধাত ও মুক্রকচ্ছ প্রভৃতি রোগও পক্কাশয়গত কুপিত বায়ু 
হার! উৎপন্ন হইয়া! থাকে এবং পক্কাশয়গত বামুনাশক ওধধ সেবনেই ওঁ 
সমস্ত রোগ দৃরীভূত হয়। সন্ধিগত বায়ু কুপিত হইলে, আমবাতাদি 

রোগ প্রকাশ পাইয়া খাকে, উহাতে শোথ ও শুল উৎ্পর হয়। শুক্রগত 
বান্ুপ্র প্রকোপ বশতঃ শুক্রত্রাব বা গর্ভপাত প্রস্ততি হইয়া! থাকে, এইরূপ 
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কুপিত বায় দ্বারা দেহে বিবিধ রোগ প্রকাশ পায়। এই সমস্ত বাত- 
রোগের মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং দীর্ঘকাল চিকিৎসাসাপেক্ষ 

ও কতকগুলি প্রায়শঃ অসাধ্য। .. 
এক্ষণে দেখ! যাউক কি কারণে বায়ু প্রকুপিত ও বাতরোগ উৎপন্ন 

হয়। বায়ু, পিত্ত ও শ্র্েম্সা এই দোষত্রয় সমস্ত মানব-শরীরেই বিদ্যমান, 
তবে শরীরতেদে বাতাদির হ্রাস বৃদ্ধি--এই মাত্র প্রভেদ । কধায়, কটু ও 
তিজ্ঞরপবিশিষ্ট দ্রব্য এবং অপরিমিত, রুক্ষ ও লঘুদ্রব্য আহার, পূর্ববদিক 
হইতে আগত বায় সেবন, সন্তরণ, আঘাত, হিমলাগান, মৈথুনার্দি বশতঃ 
ধাতুক্ষয়, যল ও যুত্রাদ্ির বেগ ধারণ. কামবেগ। শোক, চিন্তা, তয়, অত্যন্ত 

রক্তত্রাব, মাংসের ক্ষীণতা, অতিরিক্ত বমন, অত্যন্ত বিরেচন, আমদ্বারা শিরা- 

সমূহের অবরোধ, উপদংশদ্ধার! রক্তবিকৃতি ও দুষিত প্রমেহ বা গণোরিয়া ; এবং 
স্বভাবতঃ বর্ধাকাল, শীতকাল, আহার জীর্ণ হওয়ার পর এবং দিবা ও রাত্রির 

শেষতাগ প্রভৃতি, বায়ু-বৃদ্ধির যে সমস্ত মুখ্যকারণ ও সময় নির্দিষ্ট রহিগ্নাছে, 
সেই সমস্ত কারণে ও সময়ে বাঘুর প্রকোপ হইলে, শারীরিক যন্ত্রের ক্রিয়ার 
ব্যতিক্রমবশতঃ বাতরোগের উৎপত্তি হয়। এস্লে প্রশ্ন এই--কষায়, কটু ও 
তিক্তাদি দ্রব্য-সেবন বায়ু-বৃদ্ধির কারণরূপে সর্বদাই বিদ্যমান, এমতাবস্থায় 
সর্ধদাই বাতরোগ উৎপন্ন হয় না কেন? তাহার উত্তর এই--জন্মাবধি 

যেমন আহার বিহার অত্যন্ত হইয়াছে, তাহাদ্বার! স্বাভাবিক অবস্থায় 
কোন অনিষ্ট সংঘটিত হয় না। তবে তাহার অন্যথা ঘটিলেই রোগ 
উৎপন্ন হয়। 

সাধারণতঃ বামুর প্রকোপ-বৃদ্ধির যুখ্যকারণ ভিন্নও অনেকন্থলে গৌণ- 
কারণে অর্থাৎ, প্রমেহ। বহুমূত্র ও শুক্রক্ষয়াদি বশতঃ বায়ু কুপিত হইয়া! 
বাতরোগ উৎপন্ন হয়। স্ত্রীলোকের সৃতিকারোগে বা অত্যধিক রজঃমাব- 

বশতঃ বায়ুর প্রকোপ লক্ষিত হয় এবং তজ্জন্য বাতজ বিবিধ পীড়া উৎপন্ন 

হইয়থাকে । উপবাস, রাঝ্রিজাগরণ ও কঠিন পরিশ্রম প্রভৃতি কারণেও 
অনেক স্থানে দুর্বল ব্যক্তির সহসা বায়ুজনিতরোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। 
এইরূপ স্বভাবতঃ বৃদ্ধকালে বা বিবিধরোগ বশতঃ বায়ু প্রকুপিত হইয়া: 

শরীরের তিন্ন তিন্ন স্থানে অবস্থান পূর্বক ভিন্ন ভিন্ন রোগ উৎপাদন করিয়া 
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থাঁকে। বৃদ্ধকালে ঘে বায়ুরোগ জন্মে; তাহ! বয়সের পরিণত অবস্থায় বাছুর 
আধিক্যবশতঃ অসাধ্য । | 

আঙক্ষেপক। আক্ষেপক বাতব্যাধি বিবিধকারণে উৎপন্ন হয়ঃ ঘে 

সমস্ত কারণে বামু কুপিত হইয়। থাকে, পূর্বোক্লিখিত সেই সমস্ত কারণই এই 
রোগের নিদদান বুঝিতে হইবে । এই রোগ উৎপন্ন হইলেই প্রথমাবস্থায় হাত 

পায়ে খিলধর। ও জ্ঞানলোপ প্রভৃতি নানারূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাঁকে। 

প্রথমাবস্থায় গ্নেম্ার প্রবলতা বিছ্ধমান থাকে, রোগী উঠিতে বসিতে অক্ষম 

হয়, এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, প্রথমতঃ বাতশ্লেশ্বনিবর্তক ওষধ প্রয়োগ 
করাই কর্তব্য। যেহেতু আক্ষেপে বামুর সহিত শ্রেম্সা ও পিত্ত সংযুক্ত থাকে, 
সুতরাং আক্ষেপের প্রথমাবস্থায় তৈল, দ্বৃতার্দি প্রয়োগ করিলে রোগী 

অচিরাৎ বিপন্ন হইতে পারে ; অতএব এঁ অবস্থায় স্বর্ণকস্ত,রী, বৃহৎ কন্ত,রী 
ভৈরব, বাতকুলাস্তক বা চতুভূর্জ রস প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে। 

আক্ষেপরোগে বায়ু ও শ্রেম্বা এতদূর প্রবল হয় যে, বাতোন্বন বা বাতশ্লেক্ো- 
্বন সত্িপাত জ্বরের অনেক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া] থাকে, কিন্তু জররোগীর 

ন্যায় জর অনুভূত হয় না, অজ্ঞানতাব বা জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইলে 
অথবা শরীর শীতল হইলে, ন্বর্ণকত্তরী বা চতুভু'জ রস প্রভৃতি ওধধ দিনে 
২৩ বার ও রাত্রে ২৩ বার সেবন করিতে দিবে । শ্লেম্মার অত্যধিক প্রকোপ 

বশতঃ রোগীর জ্ঞানলোপ হইলে, বৃহৎ্কন্ত,বীভৈরব প্রয়োগ কর! যাইতে 
পারে। আক্ষেপ প্রবল হইলেও পিতাধিক শরীরে বাতকুলাস্তক ও চতুভু'জ 
সেবন করিতে দেওয়া যায়। এই সমস্ত ওধধ প্রয়োগ দ্বার] শ্লেম্সার বা 

পিত্তের আংশিক হাস হইলে, পশ্চাৎ শান্বনন্বেদ প্রয়োগ করিবে। 
রোগের প্রথম আক্রমণে এ স্বেদ প্রয়োগঘ্ারা অনেকস্থানে তাদশ উপকার 
পাওয়া যায় না, কিন্তু শ্রেক্সা ও পিত্তের আধিক্য কথঞ্চিৎ হ্রাস হইলে & 

স্বেদ সমধিক উপকারী | “মাষবলাদি পাচন” তৎ্সঙ্গে সেবন করাইলে 
আরও উপকার হয়। 

উর্ধগত বামুর বিকৃতি বশতঃ মাথার ভার, দৃষ্টিলোপ, শিরঃকম্প প্রভৃতি 
প্রকাশ পাইলে, স্বপ্পলক্্মীবিলাস, বৃহৎ লক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি ওষধ প্রয়োগ ছারা 
যথেষ্ট উপকার হয়। গাত্রবেদনা ও শরীর অসার বোধ হইলে, বাত- 
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গজাছুশ বা! মহাঁবাতগঞ্জান্ছুশ এই সঙ্গে প্রয়োগ করিবে এবং কোষ্ঠগুদ্ধির 
জন্য দশযূল বা রাক্ষাদশমূলকাথে এরগতৈল প্রক্ষেপ দিয়! সেবন করিতে 
'দিধষে। আক্ষেপের প্রধষাবস্থায় রোগীকে সাশু অথবা যবমণ্ড সেবন করানই 
কর্তব্য, শীতলদ্রব্য বা অন্নভোজন ও স্নান প্রভৃতি পরিত্যাগ করা একান্ত 
আবশ্তক। এইরূপ চিকিৎসান্বার! বাম ও শ্লেম্সার লাঘব হইলে, উক্ত পথ্য 
পরিবর্তন করিয়] ছুগ্ধের সহিত সাগড বা ষবমণ্ড প্রয়োগ করিবে; কিন্তু 

রোগীর শরীর অত্যন্ত হুর্ধল হইলে, মাংসযুষ প্রয়োগ করা আবশ্তক ; নচেৎ 
দুর্বলতা প্রযুক্ত রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে, এই সময় বধেরও পরিবর্তন করা! 
একান্ত কর্তব্য; নিতান্ত প্রয়োজন বোধ করিলে, এঁ সমস্ত ওধধের মধ্যে 
২।১টী ওষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 

এই রোগ উৎপন্ন হওয়ার পর ২৩ বা ৫ সপ্তাহ অতীত হইলে এবং 
রোগীর শ্লেপ্ার লাঘব ও অন্নাহার সহা হইলে, বৃহৎ বাতগজাস্কুশ, বাত 

নিন্দন বস, ত্রেলোক্যচিস্তামণি, যোগরাজগুগ গুলু; বাতারি রস, আমবাতারি 
গুগগুলু বাঞ্জাতারি গুগ.গুলু অথবা বাতগজেন্দ্রসিংহ প্রসৃতি ওবধ অবস্থা- 

তেদে বিবেচনাপুর্বক প্রয়োগ করিবে । এই সময় মধ্যে মধ্যে রান্াদশমূলক্কাথ 
বা দশযূলকাথে এরও তৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে, ইহ] দ্বারা কোষ্ঠ- 
শুদ্ধি হইয়া থাকে । যোগরাজগুগ গুলু সেবনে কুপিত মল নিঃস্ হয় এবং 

' বায় অন্ুলোম হইয়। থাকে । যাহাদের কোষ্ঠবদ্ধ ব। সহজে দাস্ত পরিষ্কার 
হয় স্ব, তাহাদিগকে উভয়বিধ গুঁষধ প্রয়োগ করিবে । গ্াত্রে বেদনা 
থাকিলে বাতগজেন্দ্রসিংহ ও যহৎ বাতগজাদ্কুশ সেবন অতি আবস্তক। 

অবস্থাবিশেষে গাত্রবেদন। ও তৎসন্গে জর থাকিলে অথবা শরীর সমধিক 
দুর্বল হইলে, বাতনিহ্দন প্রয়োগ কর। আবশ্তক, কিন্তু বায়র সহিত 

পিতাধিক্য লক্ষণ সমূহ বিদ্যমান থাকিলে, বাতকুলাস্তক প্রয়োগ করা 
একাস্ত কর্তব্য । 

বায়ুর প্রবলতা বশতঃ অধিক আক্ষেপ পরিলক্ষিত হইলে? ত্রেলোক্য- 

চিন্তীমণি বিশিষ্ট অন্থপানে সেবন করিতে দিবে । প্রমেহ; বহুমৃত্রঃ ধাতু- 

ক্ষয় প্রভৃতি রোগে শরীর ছুর্বল হইলে এবং এঁ সমস্ত কারণে, বায়ুর 

প্রকোপ বশতঃ আক্ষেপ প্রকাশ পাইলে, উহা ছৃদধপহ সেবনে বিশেষ উপকার 
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হয়, কিন্তু বাঁমুর সহিত শ্লেন্বার প্রকোপ প্রকাশ পাইলে, আদার রস বা 
তালের শাখার রস প্রভৃতির সহিত সেবন করাইবে। কেবলমাত্র বায়ুর 
প্রকোপ লক্ষিত হইলে, ব্রিফলার জল সহযোগে সেবন করিতে দিবে। এই- 
রূপ বিভিন্ন অন্ুপানে সেবন করাইলে উহাদ্বার! যাবতীয় রোগ দুরীভূত হয়! ' 
আক্ষেপরোগ ৫1৬ মাস অতীত অথব। বায়ুর আধিক্য লক্ষিত হইলে, 
তৈল ও স্বত প্রয়োগ দ্বারা সমধিক উপকার হয়। বলাতৈল, ঘায়ুচ্ছায়- 
স্থুর়েন্্রীতৈল, কুজপ্রসারিণী তৈল বা ভ্রিশতী প্রসারিণীতৈল অবস্থাবিশেষে 
অতি উপকারী । বায়ু ও পিস্তাধিক্য অবস্থায় বলা তৈল, বা বায়ুচ্ছায়ানুরেনা- 

তৈল উপকারী, বিশেষতঃ মেহ, বহুযুত্র হৃতিকাদোষ ও সমধিক রক্তআব 
জনিত আক্ষেপরোগে এ সমস্ত তৈল মহৌষধ | যাহাদের বায়ু ও গ্েম্সা প্রবল 
অথচ এ সমস্ত রোগ বিদ্মান নাই, তাহাদের পক্ষে কুজপ্রসারনীতৈল বা 
ব্রিশতীপ্রসারণীতৈলমর্দন বিশেষ আবশ্তক। রোগ প্রবল হইলে হংসাদি- 
ঘ্বত মাপ্লিশ করা কর্তব্য, এই অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে বিষ্ণতৈল 
প্রতিদিন ২০৩* ফৌটা মাত্রায় উষ্ণছুপ্ধসহ সেবন করাইলে আরও উপকার 

হয়, তৎসঙ্গে অপরাহে ত্রেলোক্যচিস্তামণি, প্রাতে যোগরাজগুগ গুলু বা 
বাতারিগুগ.গুলু, প্রয়োগ করা যাইতে পারে । প্রমেহরোগ থাকিলে ব্রিলোক্য- 
চিন্তামণির 'পরিবর্ডে যোগেন্দ্ররস সমধিক উপকারী । নিদ্রার ব্যাধাত হইলে 

মাথায় ভ্রিশতী প্রসারণী বা মধ্যমনারায়ণতেল অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে। 
এই অবস্থায় পুষ্টিকর থান্ত প্রদান একান্ত কর্তব্য। 

আক্ষেপক বাতব্যাধির অত্যন্ত পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ ১ বৎসর বা১। 

বৎসর অতীত হইলে এর সমস্ত তৈল মালিশ এবং ব্রৈলোক্যচিস্তামণি। 

যোগেন্্ররস, চিস্তামণিরস, চতুষ্মুখ, ছাগলাদ্য গ্বত বা বৃহখ্ছাগলাস্তত্বত 
অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। | 

অন্তরায়াম ও বহিরায়াম । সাধারণতঃ আক্ষেপকবাতে যে সমস্ত 
লক্ষণ প্রকাশ পায়, অস্তরায়াম ও বহিবায়ামেও প্রায় সেই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ 
পাইয়া থাকে, যেহেতু অন্তরায়াম ও বহিরায়্াম আক্ষেপকের গ্রকারতেদমাত্র | 

অন্তরাষাম ও বহিরায়ামবাতব্যাধি শিরাগত বায়ুর কাধ্য। সুতরাং আক্ষেপক 

বাতের স্তায় ইহার চিকিৎসা করণ উচিত |. ইহাতে. অজানতা ও আক্ষেগ 
টি 



' লক্ষিত হইলে, প্রথমে চতুভূিরস, বাত্রকুলাস্তক বা স্বর্ণকন্ত,রী প্রভৃতি ওষধ্, 

: প্রশ্নান করিবে । অজ্ঞানত1 বশ্বতঃ রোগীকে উধধ সেবন করাইতে না পারিলে 

. তীক্ষ নন্ত অর্থাৎ মহেন্্রহুর্যযরস ব! মরিচাদ্ধিনস্য প্রয়োগ করিয়া রোগীর জ্ঞান 

সঞ্চার হইলে, & সমস্ত উবধ প্রদান করিবে, অথবা! ব্রেলোক্যচিন্তামণি ২১ 

বার র| বৃহৎ কফকেতু সময় সময় সেবন করাইবে৭ অনেক স্থানে রোগীকে 

পুনঃ পুনঃ সংজ্ঞাহীন হইতে দেখা যায়, কিন্তু প্রথমাবস্থায় নম্যাধি প্রয়োগ 

দ্বার জান-সঞ্চার হইলে এবং এ সমস্ত উষধ প্রয়োগ করিলে, পুনরায় অজ্ঞ” 

নত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না অর্থাৎ রোগীর কিছুক্ষণ পরেই জ্ঞানসঞ্শার হইয়া 

থাকে। এইরূপে জ্ঞানসঞ্চার হইবামাত্র ওষধ প্রয়োগ কর! কর্তব্য । রোগ 

পুরাতন হইলে অজ্ঞানতা ও আক্ষেপ দীর্ঘকাল পরে প্রকাশ পাইতে দেখা 

যায়, এমতাবস্থায় এ সমস্ত ওষধ সেবন ও মহারাক্নাদিকাথ বা দশমূলকাথ 
সেবন করান আবশ্তক ; অবস্থা বিশেষে রান্নাদশমূল কাথ এরগুতৈলের সহিত 
প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। এইরূপভাবে ৭৮১০ দিন বা ২1৩ সপ্তাহ 
অতীত ও দোষের লাঘব হইলে, রোগীকে অন্লপধ্য এবং বল অথচ পুষ্টিকারক 

অন্যান্য পথ্য ও উষ্জলে ন্নান্ ব্যবস্থা করিবে এবং অব্লপগ্য প্রদান করিবার 

পর পূর্বোক্ত আক্ষেপকের ম্যায় চিকিৎসা করিবে। কোষ্ঠশুদ্ধির জন্তঃ 

বাতারিগুগ.গুলু বা যোগরাজ গুগ গুলু প্রভৃতি প্রত্যহ প্রাতে সেবন করাইবে 

ও অন্যান্য ওষধ পূর্বোক্ত. অন্ুপান সহযোগে সেবন করিতে দিবে । রোগ 

ক্রমশঃ পুরাতন হইলে সর্বাঙ্গে কুক্জপ্রসারণী ব। ব্রিশতীপ্রসারিণীতৈল মালিশ 
করিতে দিবে ; অবস্থাবিশেষে শরীর অত্যন্ত কৃশ ও বায়ু বা পিতাধিক হইলে, 

বিশেষতঃ প্রমেহ, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ পুর্ব হইতে ধিগ্ঠমান থাকিলে, 

বলাঁতৈল বা বাযুচ্ছায়াসুরেন্্রতৈল রোগীকে মর্দন করিতে দিবে । রোগীর 

বয়স অধিক হইলে বৃহত্মাষতৈল প্রয়োগ দ্বার! বিশেষ উপকার হয়। 

ব্রৈলোক্য চিন্তামণি, চিন্তামণি চতুর্মখ বা যোগেন্দ্ররস অবস্থাবিশেষে সেবন 

করিতে দেওয়া আবশ্তক। এই রোগ অতি পুরাতন অর্থাৎ ১২ বৎসর 

অতীত হইলে বৃহত্ছাগলাদ্যত্বত ব! নকুলাগ্ঘঘ্ৃত সেবন করিতে দিলে বিশেষ 

' উপকার হয়। | | 

দণ্ডক ও দগ্ডাপতানক | দগ্ডাপতানকরোগে বায় ও প্লেম্সার আধিক্য 



বাতব্যাধি-চিকিৎসা। ৫৫৬ 

থাকে, সুতরাং বাতগ্নেন্মনিত বিকার প্রবলভাবে প্রকাশ পার, কিন্তু. ঈ্ভক 
বাতব্যাধিতে কেবলমাত্র বাঘুরই প্রব্লতা থাকে । এই ছুই প্রকার বাত” 
ব্যাধির মধ্যে দণ্ডাপতানক কষ্টসাধ্য । আক্ষেপকরোগে যে সমস্ত ওবধ নির- 

পণ কর! হইয়াছে, দগ্ডাপতানকের প্রথমাবস্থায় সেই সমু ওধধ প্রয়োগ 
করিবে। রোগী জ্ঞানশূন্য হইলে, প্রথমে নস্য প্রয়োগ দ্বারা চৈতন্য উৎপাদন 

করিয়া, তত্পরে আক্ষেপকরোগের ন্যায় ওষধ প্রয়োগ করিবে । ২1৩ সম্তীহ 

অতীত হইলে এবং অব্রপধ্য সহ হইলে, যোগরাজ গুগ গুলু, আমবাতারি- 
গুগ গুলু জেলোক্য চিন্তামণি এবং স্বেদ-প্রদান প্রভৃতি ষে সমস্ত 'ওষধ পুর্বে 
উক্ত হইয়াছে, তাহাই প্রয়োগ করিবে । এই রোগে শ্লেম্মাধিক ব্যক্তিকে 
অবস্থাবিশেষে রসোনপিওও প্রয়োগ করা যায়। দগুকবাতব্যাধি রো 

বায়ুনাশক ওষধ অর্থাৎ ব্রেলোক্যচিস্তামণি বা চিস্তামণি, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক 

বাতারিগুগ গুলু এবং পুরাতন অবস্থায় তৈলমর্দন ও ঘ্বৃত সেবন দ্বারা যদিও 
উপকার হয়, তথাপি দেশ কাল পাত্র অনুসারে সাধারণতঃ আক্ষেপক চিকিৎ- 

সার নিয়মান্ুুসারে ভিন্ন ভিন্ন বটিক1 কাথ বা গুগগুলুসেবন এবং তৈলমর্দন 

রোগীর অবস্থান্ুসারে আবশ্তক হইতে পারে, সুতরাং দোষের বলাবল বিবে- 
চনা করিয়া,সেই সমস্ত ব্যবস্থা করিবে । 

ধনুত্তস্ভ | ধনুস্তস্তরোগেও অন্তরারামের ন্যায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ 

পায়। এই রোগ অন্তরায়াম অপেক্ষ! কষ্টসাধ্য । ধন্ুত্তম্তরোগে অনেক স্থলে 

জ্ঞানলোপ হইতে দেখা যায়। অজ্ঞান হইলে জ্ঞানসধশরার্থ মহেত্্হ্র্যরস 
বা মরিচাদি নস্য প্রয়োগ দ্বারা রোগীর জ্ঞান উত্পাদন করিয়া অন্তান্ত ওবধ 

প্রয়োগ করিবে । ধন্ুস্তস্তরোগে অনেক স্থলে ওষধ ও নস্যাদি ঘবারাও জ্ঞান- 

সঞ্চার হয় না এবং এ সকল রোগীকে কোন ক্রমেই ওষধ. সেবন. করান যায় 
না, এরূপ দেখা গিয়াছে ; এমতাবস্থায় এ সকল রোগীর মৃত্যু অবশ্ঠভাবী । 
মরিচাদিনস্য বা! মহেন্দ্রন্্যরস প্রভৃতি প্রয়োগ এবং প্রলেপাদি দ্বারা জ্ঞান- 
সঞ্চার হইলে, আক্ষেপকরোগের চিকিৎসার স্তাঁয় বাতকুলাস্তক, 'চতুতু জরস 
বা স্বর্ণকত্ত,রী প্রস্তৃতি প্রয়োগ করিবে। ত্রেলোক্যচিত্তামণি এই অবস্থায় দিনে 
২।১ বার ম্বাত্র সেবন'ও পুনঃ পুনঃ স্বেদপ্রদান করা অতি আবশ্তক। এই 
রূপে ১ সপ্তীহ বা ২ সপ্তাহ অতীত এবং অঙ্ঞানতা ক্রমশঃ ফ্লাস হইলে, 



০৫৫৬ আয়ুর্ধেদ-শিক্ষা । 

: ক্রোগীকে পুরিকর খাভ ও অরপধ্য প্রদান করা কর্তব্য । উজল শীতল :করিয় 
 ঙাঁন ও পান করিতে দিবে । অন্রাহার করিতে আরম করিলে প্রত্যহ বাছাতে 
»৩ বার দান্ত পরিষ্কার হয়, এরূপ কোষ্ঠগুদ্ধিকারক ওবধ প্রদান করা! 
আবশ্তক;ঃ এই অবস্থায় ব্রেলোক্যচিস্তামণি, চিন্তামণি কা যোগেন্জারস 
প্রভৃতি উবধ অবস্থান্থসারে সেবন ও কুজপ্রসারিণীতৈল ব৷ ব্রিশতী প্রসারিণী- 

তৈল সর্ধাঙ্গে মালিশ করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয়। রোগ পুরাতন 
হইলে, অতি কশ ও ছূর্ধল রোগীকে ছাগলাদ্যদ্বত বা বহত্ছাগলাদাত্বত 

প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে ম্বতসেবনকালে বিরেচনার্থ যোগরাজগুগ গুলু বা 
বাতাবিগুগ গুলু প্রভৃতি সেবন করাইবে না; যেহেতু দ্বতসেবনদ্বারাই কোষ্ঠ- 
শুদ্ধি ও বায়ু অন্থলোম হয়। এই ধনুত্তস্তরোগ কষ্টপাধ্য। এই রোগে 
বথাবিধি ন্লানঃ আহার :ও ওবধসেবন এবং তৈলমর্দন নিতান্ত আবশ্তক। 

যেহেতু এই রোগ একটু হ্রাস হইয়া পুনরায় প্রবল হইতে দেখ! বায়। 
ধনুস্তস্ভরোগী উৎকট শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের কার্য্য একেবারে পরি- 
ত্যাগ করিবে। 

কুজত। | কুজতা নামক বাতব্যাধিতে বহিরায়ামের ন্যায় বিবিধ 

লক্ষণ প্রকাশ পায়। বহিরায়ামে যে সমস্ত ওষধ পূর্বে ব্যবস্থা করণ হইয়াছে, 
এই রোগেও সেই সমস্ত ওধধ ও স্থেদ উপযুক্ত সময় প্রদান করিবে এবং 
কুজবিনোদরস, সিংহনাদ গুগ গুলু, বা ব্রয়োদশাঙ গুগ গুলু ব্যবস্থা করিবে। 
এর সকল ওধধে কোষ্টশুদ্ধি না হইলে বৃহৎপিংহনাদগুগ গুলু ২ দিন অস্তর 
প্রাতে সেবন করাইবে ও কুজপ্রসারিণীতৈল, বৃহৎ “সৈদ্ববাদিতৈল বা 
ব্রিশতীপ্রসারিণীতৈল রোগীর পৃষ্ঠদেশে যাঁলিশ করিতে দিবে । রোগীর 
অয্লাহার সহ হইলে উঞ্চজল শীতল করিয়া তাহ! হার! স্নান এবং উঞ্জজল 
পান ব্যবস্থা করিবে। 

অপতন্ত্রক। অপতন্ত্রক বাতব্যাধি ধনুত্তস্তের স্তায় কষ্টগ্রদ। এই 

রোগে আক্রান্ত হইলে, রোগীর জ্ঞানলোপ এবং অতিকষ্টে স্বাসক্রিয়াসম্পন্ন 
হুইয়। থাকে ও রোগী অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করে। অপতন্ত্রক রোগের স্তায় 
ধনুস্ত্তে তাদৃশ অব্যক্ত শব্ধ উচ্চারিত হয় না। এই রোগে শ্বাস প্রশ্বাস- 
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খাহিনী ধ্যনী বারেক ঘার! দাত হইলে উহার কার্য রুদ্ধ হয়, হতরাং 
রোগী অচেতন হইয়া হস্তপদাদি ক্ষেপণ করে ) অতএব প্রথযতঃ জ্ঞান-সধার 

 জন্ত মরিচাদদিনস্ত বা মহেন্্রন্র্যরস প্রভৃতি তীক্ষনন্ত প্রদান কর] একান্ত 
কর্তব্য । জান-সঞ্চার হইলে বামু ও শ্লেশ্মজনিত বিকারনাশক চতুভুজিরস বা 
বাতকুলান্তক প্রদ্দান কর] নিতান্ত প্রয়োজন। আবশ্তক হইলে, কত্ত, রীবা 

(স্ব কত্ত বীতৈরব প্রসৃতি উবধও প্রয়োগ করা যাইতে পারে বায় 
আধিক্য থাকিলে, ত্রেলোক্যচিস্তামণি দিনে ২১ বার ও রাত্রে ১ বার স্বেন 

করাইবে। এইক্ূপ চিকিৎসা দ্বারা রোগীর আক্ষেপ এবং মোহ মন্দীভূত 
হইলে রোগীকে স্বেদপ্রদান ও আক্ষেপক চিকিৎসোক্ত অন্তান্ত কাথ, বটিকা ও 
রসোনপিগ সেবন করিতে দ্রিবে। ১৯০ । ১২ দিন অতীত হইলে, অস্্পধ্য 

প্রদান করিয়া কোষ্ঠশোধক যোগরাজগুগ গুলু বা বাতারিগুগ গুলু ব্যবস্থা 

করিবে । রোগ পুরাতন হইলে, রোগীকে ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল ব] কুঞ্জ- 
প্রসারণী তৈল মালিশ এবং ভ্রেলোক্যচিষ্টামণি, চিস্তামণি বা যোগেন্্ররস 

প্রভৃতি ওষধ সেবন করাইবে । রোগীর মেহ বা অন্তান্ত উপদ্রব বিষ্তঘান 

থাকিলে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা কর! কর্তব্য। 

অপতানক | অপতানক বাতব্যাধিতে অপতন্ত্রকের স্তায় বিবিধ 

লক্ষণ প্রকাশ পাঁয়। এই রোগ উৎপন্ন হইলে, তীক্ষনন্ত প্রদানঘার] জ্ঞান- 

সথশর এবং পূর্বব্ৎ উধধ প্রদান করিবে । দোষের হাঁস হইলে রোগীকে 
মাংস যুষ সহ অন্ন পথ্য প্রদান ও উষ্ণজলে শ্ানের ব্যবস্থা করিবে। 

পুরাতন অবস্থায় পুর্ব তৈলমর্দন ও ম্বৃতসেবন আবশ্তক। এই রোগ 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে প্রায়শং আরোগ্য হইতে দেখ! যায় না; শুতরাং 
প্রথমাবস্থায় অতি ধত্ুসহকারে চিকিৎসা! করা কর্তব্য। গর্ভপাত, শো ণিত- 

আব বা অভিঘাতজন্ত অপতানক বাতব্যাধি অসাধ্য হইলেও ঘত্বপুর্র্বক তাহ্বার 
চিকিৎসা কর! কর্তব্য । 

পক্ষাঘাত । প্রমেহ, বহুমৃত্র, হ্ুতিকা, উদরাময়। শোণিতআাব ব 

শোণিত বিরুতি প্রভৃতি নানাকারণে কালক্রমে পক্ষাঘাত প্রকাশ পাইতে দেখ! 
যায়। পক্ষাঘাত রোগে বায়ু অত্যন্ত প্রকৃপিত হইলে সহস1 বাতজনিত্ত 
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বিফার উপস্থিত হয়, এইয়প বিকার লক্ষিত ও রোগীর জানয়হিত হইলে 

রোগীকে পূর্বববৎ যহেস্রনুর্য্যরস ব৷ তুবঙ্গাদিনম্য প্রভৃতি প্রদান করিবে এবং 
জানসঞ্চার হইলে চতুভূর্জরস, বাতকুলাস্তক, স্বর্ণকত্ত,রী বা বাতগজাছুণ 

প্রভৃতি ওষধ পূর্বববৎ প্রদান করিবে । এই খবস্থায় সর্বশরীরে শান্বনন্বেদ 
প্রয়োগ ও মাষবলাদিকাথ প্রাতে সেবন ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। জ্ঞান- 
সঞ্চার হইলে রোগীর যাহাতে পুনরায় জ্ঞানলোপ না হয়, তাদ্বশ চিকিৎসা 
প্রধমতঃ কর্তব্য । অন্নপথ্য সহ না হওয়া পর্য্যস্ত এইভাবে চিকিৎসা করিবে। 
অনন্তর অন্নপধ্য সহ হইলে, রোগীকে বৃহত্বাতগজান্ুশ বা! বাতনিস্থ্বনরস 
প্রভৃতি ওষধ সেবন করিতে দিবে । পক্ষাধাতরোগ বেদনা রহিত হইলে 
একেবারে অসাধ্য হয়। পূর্বোক্ত গুঁধধ যধানিয়মে প্রয়োগকালে রোগীকে 
দিনে অন্নাহার ও রাত্রিতে রুটা পথ্য দিবে। রোগীর জর' অনুভূত হইলে, 
বাতনিন্দনরস, বাতগজাক্ছুশ এবং মহাপিপ্লল্যাগ্ কাথ প্রয়োগ করিবে ও 
তৎসঙ্গে ক্সানবন্ধ রাখিবে। কোষ্ঠবন্ধ থাকিলে, বিরেচনযোগ্য ব্যক্তিকে 

সপ্তাহে ২। ১ বার বৃহৎ সিংহনাদগুগ.গুলু এবং প্রত্যহ পরাতে রসোনপিগ্ড ও 

বৈকালে বৃহত্বাতগজাঙ্কুশ সেবন করাইবে। বৃহতৎসৈঙ্ধবাগ্ধতৈল বা কুজ- 

প্রসারণীতৈল প্রতিদিন মালিশ করাইয়! উষ্জজল দ্বারা শরীর ধৌত করাইবে। 
এইরূপ চিকিৎসা দ্বার। অনেক স্থানে উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু প্রমেহ, 

বহুমূত্র, উদরাময় ব। সৃতিকারোগ প্রস্তুতি কারণে অর্ধাঙ্গবাত প্রকাশ পাইলে, 
পূর্বোক্ত সমস্ত উধধ সেবন না করাইয়া বৃহত্বাতগঞ্জাক্কুশ, বাতনিস্দনরস 
ব। বাতগজেন্রসিংহ সেবন করিতে দিবে । প্রমেহদোষ বিদ্যমান থাকিলে 

তজ্জন্য যোগেন্দ্ররস, বৃহৎ বঙ্গেশ্বর দিনে ১ বাঁর মাত্র প্রয়োগ করা আবশ্তক | 

ধাতের জন্য সৈন্ধবাগ্ভতৈল বা কুজপ্রসারণীতৈল, পূর্ব রোগীর গাত্রে 
মালিশ করিতে দিবে; কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে প্রাতে যোগরাজগুগ গুলু 

ব্যবস্থা করিবে। 

পক্ষাথাত ২। ৩ মাস গত হইলে এবং অবস্থান্তর পরিলক্ষিত ন1 হইলে, 
বোগীকে রসোনাষ্টক, বাতারিগুগ গুলু, বৃহত্বাঁতগজাঙ্কুশ প্রভৃতি ওষধ 

সেধন করিতে দিবে, জর বিগ্ভমান না থাকিলে প্রাতে বৃহৎ বাতারিতৈল 

বা ব্রিশভীপ্রসারনীতৈল ২। ৩ ঘণ্টা মালিশ করাইয়! নান করাইবে এবং 
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| বৈ হংসাদিস্বত ২। ১ ঘণ্টা মর্দন করিতে দিবে প্রমেহাদোঁষ বা শুক্র. 

ক্ষয় বশতঃ শরীর দুর্বল হইলে, ছুর্বলতানাশক ওঁষধ প্রয়োগ.করা! একান্ব 
আবশ্তক 7 যেহেতু প্রমেহদোষ ও তজ্জনিত ছুর্ধলতা হ্রাস না হইলে, কোনও 
ওষধে তাদশ উপকার হয় না। * ধু | 

পক্ষাধাতরোগ ৬। ৭ মাস বা ১ বৎসর অতীত হইলে অথচ অবস্থার 

পরিবর্তন না হইলে, রোগীর বাহ্থ' ও আত্যন্তরিক অবস্থার উপর দৃষ্টি প্রদান 
করা কর্তব্য। রোগের এইরূপ পুরাতন অবস্থায় শরীরের হাস বৃদ্ধি, জবর, 
মেহ? রক্তদুষ্টি, মূত্রকচ্ছ, শরীরে ম্পর্শজ্ঞানাভাব, রাত্রিতে নিড্রার অভাব ও 
কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি অবস্থার উপর লক্ষ্যরাখা আবশ্তক অর্থাৎ এ সমস্ত 

লক্ষণ বিশেষরূপে অবগত হইয়া তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিবে। 
শরীরে পুর্ব মেদদোভাব বা শরীরের সুলতা অন্থভূত হইলে, রসোনকন্ক 
ক্রমশঃ মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া সেবন করিতে দিবে, অনন্তর দোষের হ্রাস হইলে 
রূসোনাষ্টক সেবন করাইবে, কিন্তু মেহদোষে প্রত্রাবে আল। বা অন্থান্ত 
উপসর্গ থাকিলে 'অথব| রোগীর শরীর বাতপিত্তপ্রধান হইলে, এই গুঁধধ 
গরয়োগ করিবে না । এই অবস্থায় অন্ঠান্ত উষধ-সেবন ও গাত্রে তৈল বা' ঘ্বৃত 

মর্দনের ব্যবস্থা করিবে । 

যাহাদের শরীর বাতপিতাধিক ও কশ তাহাদের শুক্রত্রাব ও প্রত্রাবে জালা 
প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে অথবা স্ত্রীলোকের স্তিকাদোষ বশতঃ পক্ষাঘাত 

প্রকাশ পাইলে, অতি বিবেচনা পূর্বক ওঁষধপ্রয়োগ কর কর্তব্য, নচেৎ 
কোনও উপকার হয় না। প্রমেহ ও শুক্রক্ষয়াক্রান্ত অথব। বামুপিত্তপ্রধান, 
রুশ অথচ বয়ঃস্থ ব্যক্তির পক্ষাঘাত প্রকাশ পাইলে এবং পুরাতন অবস্থায় 
অন্যান্ত উষধে বিশেষ উপকার না হইলে, মাষবলাদিতৈল বা মহামাঁষতৈল- 
মালিশ এবং বৃহৎ্ছাগলাগ্তত্বত বা অশ্বগন্ধাত্বত, চতুম্মুখরস বা যোগেন্্রস 
সেবন করিতে দিবে । 

সৃতিকাজনিত পক্ষাঘাতরোগে শরীর অত্যন্ত কশ হইলে, রোগের পুরাতন 
অবস্থায় মহাকুকুটাগ্যতৈল বা মাষবলাদিতৈল গাত্রে মর্দন করিতে দিবে। 
অনেকস্থলে রোগ পুরাতন হইলে, বৃহৎ্সৈষ্ধবাদিতৈল, কুজপ্রসারণী তৈল 
বা হংসাদি .দ্ৃত মালিশঘারাও উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু বায়ুপিভাধিক 
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শরীরে বিশেষতঃ ছূর্বল ব্যক্তির পক্ষে তৈলপ্রয়োগই প্রশস্ত । গুতিকাঁদোষ- 
জনিত পক্ষাঘাতরোগ অসাধ্য হইলেও ্তিকারোগে জরাদি ঘোষ হইতে 

' ধেপক্ষাধাত হয়, তাহা অসাধ্য নহে। প্রসৰাস্তে অত্যধিক রজঃ আবাদি 
দোষে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ পক্ষাঘাত হইলে, সেই পক্ষাধাতই অসাধ্য। 
শোণিতজাব বা গর্ভপাত জনিত পক্ষাঘাতে আক্রান্ত) রোগিণীর শরীর সবল 
হইলে, অনেকস্থলে তাহার রোগ সাধ্য হয়। বৃদ্ধব্ক্তির পক্ষাঘাত 
কোনমতেই একেবারে বিনষ্ট হয় না) এ পক্ষাধাতই উহাদের প্রাণনাশক 

হয়। পুরুষের ষাট বৎসর অতীত হইলে এবং স্ত্রীলোকের ৪* বৎসর 
অতীত হইলে পক্ষাধাতরোগ প্রায়শঃ আরোগ্য হয় না; কিন্তু শরীর 
সবল হইলে আবার কখন কখন আরোগ্য হইতেও দেখা যায়, পক্ষাঘাত- 
রোগে শরীরের উর্ধাতাগ বা নিয়ভাগ আক্রান্ত হইলে, রোগ অত্যন্ত 
কষ্টসাধ্য হয় । 

সর্ববাঙ্গবাত। সর্বাঙ্গবাতে সন্ধিতে বেদনা ও ভঙ্গবৎপীড়া অন্ভৃত 
হয় এবং রোগী ক্রমশঃ কাধ্যাক্ষম হয়। সর্বাঙ্গবাতের প্রধথমাবস্থায় বিশেষ 
উপভ্রব না থাকিলে, শাবনস্বেদ বা শঙ্ষরশ্বেদ প্রদান করিবে, কিন্তু সন্ধিস্থানে 
বেদন| অধিক হইলে বাতাধিক, কৃশ ও বৃদ্ধব্যক্তির পক্ষে উহা! প্রযোজ্য নহে। 
প্রথমাবস্থায় স্বেদগ্রয়োগ যেরূপ আবশ্তক, বাতনাশক বাতগজান্ধুশ, রসো- 

নাষ্টক, বৃহৎ সিংহনাদগ্ডগ,গুঘুং আমবাতারিবটিকা, রান্গাদশমূল বা মহা- 
রাহ্মাদিকাথ প্রয়োগও সেইরূপ আবশ্তক। জর থাকিলে তজ্জন্ বাতনিহুদন- 
রস ও মহাপিগ্নল্যাদ্য কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে? প্রথমাবন্থায় 
মধ্যান্ছে অল্নাহার বন্ধ করিয়! রুটী, মাংসযুষ ব! মুদ্গয়ুষ ও রাক্রিতে যবমণ্ড 
(বাঁধি ) সেবন করিতে দিবে। অনন্তর এইরূপ চিকিৎসাদ্বার| বেদনা হ্বাস 
হইয়া আসিলে রোগীকে দিনে অন্লাহার ও রাত্রিতে রুটাসেবন ব্যবস্থা করিবে। 
এই সময়ে রসোনাষ্টক, বাতগজাদ্ধুশ বা আমবাতারি বর্টিক। প্রভৃতি উবধসেবন 
এবং পূর্ববৎ ্ষেদপ্রদান করা আবশ্থক। কারণ এই নকল উষধে প্রত্যহ ২১ 
বার কোষ্ঠগুদ্ধি হইলে বেদন! আপনিই হাস হইতে থাকে। 

অনন্তর বেদনান্তাস হইলে, রোগীর সর্বশরীরে বৃহৎসৈদ্ধবাদিতৈল ব। 
্পপ্রসারণীতৈল মালিশ করিতে দিবে এবং রসোনপিগ বা যোগরাজখগ গুলু 
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পরস্ৃতি ঁধধ অবস্থান্সারে সেবন করাইবে। বাতাধিক্য অবস্থায় বৃহ বাত- 
গজান্কুশ বা! বাতনিন্দন রস প্রভৃতি গুষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে । কোষ্ঠ- 
কাঠিন্ত বর্তমান থাকিলে ও রোগী তীক্ষবিরেচনযোগ্য বিবেচিত হইলে সিংহ- 
নাদ গুগ গুলু সপ্তাহে ২১ বার সেবন এবং পূর্বনিয়মে প্রত্যহ অন্যান্ত ওধধ 
সেবন করাইবে। প্রতিদিন উষ্ণজল শীতল করিয়া সেই জলে স্নান করিতে 
দিবে। রোগ পুরাতন হইলে পূর্বোক্ত ঁধধ অথবা বৃহৎ চিস্তামণি) বা 
ব্রৈলোক্য চিস্তামণি প্রভৃতি বাতপিত্তাধিক্যে সেবন ও বৃহত্বাতারিতৈল বা 
কুজপ্রসারিণীতৈল রোগীর সর্ধাঙ্গে মালিশ করিতে দ্রিবে। রোগীর প্রমেহ, 
বহুমৃত্র বা অন্ত কোন রোগ বিদ্ধমান থাকিলে, তজ্জন্ত ওবধ প্রদান কর। 
একান্ত কর্তব্য ঃ এরূপতাবে দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিলে রোগী মুক্তিলাড 
করিতে পারে। পুরাতন অবস্থায় রোগীর শরীরে যে দোষ প্রবল থাকে, 
তদন্ুসারে ওষধ প্রয়োগ করিবে । 

হুনুগ্রহ | হন্থগ্রহরোগে রোগী অতিকষ্ঠে চর্ধণ করিতে ও কথা বলিতে 
পাঁরে। কোন দ্রব্য চর্ধণ করিবার সময় এই রোগ সহস! উৎপন্ন হইতে 
দেখা যায়। রোগী পুর্ধে ইহার কারণ কিছুই অনুভব করিতে পারে না) 

এমন কি হাসিতে হাসির্ঠে এই উতৎকোট রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং 
রোগীর দন্ত-কপাট বন্ধ হয়। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ রোগ উৎপন্ন হইবামান্র 
নন্ত গ্রয়োগ করিলে অনেক স্থলে উপকার হয়, তৎপরে নারদীয়মহালক্ষী- 
বিলাস বা ত্রিলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে অথব৷ 

রোগীর উর্ধ এবং অধোহস্থৃতে গ্রসারিণীতৈল, কুজপ্রসারিণীতৈল, ত্রিশতী- 
প্রসারিণীতৈল বাঁ বৃহত্মাষতৈল মালিশ করিয়া স্বেদপ্রদান করিবে ও উর্ধধ 
হস্থুকে ভর্ধদিকে এবং অধোহন্ুকে নিরদিকে বিস্তৃত করিবে। তৎপর পিপুল্ 
ও আদ সমভাগে বাটিয়। উষ্জলসহ সেবন করাইয়া বমন করাইবে; ইহ! 
দ্বারা দোষের লাঘব হইলে স্বপ্পলক্মীবিলাস, নারদীয়মহালক্ীবিলাস বা রপো- 
নাটক প্রশ্নোগ করিবে অথবা এরগুতৈল প্রক্ষেপ দিয়া দশমূলকাথ সেবন 
করিতে দিবে । এই নিয়মে উষধ সেবন করাইলে দোষ অনেকাংশে ভাস হয় । 

প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ দোষের হাস না হওয়। পর্যযস্ত রোগীকে অন্নাহার না 

করাইয়া লঘুপথ্য সেবন করিতে দিবে ও প্রত্যহ কোষ্ঠিশুদ্ধির ব্যবস্থা 
. 
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করিবে । ৩1৪ সপ্তাহ অতীত হইলে বাতপিত্তাধিক রোগীর মন্তকে ও হচ্ছু- 
দেশে প্রসারিণীতৈল বা! ব্রিশতী প্রসারিণীতৈল মালিশ করিতে দিবে । অবস্থা” 

বিশেষে বড়বিন্দুতৈলঘ্বার৷ নস্য প্রদান কর! যায়। কিন্তু নম্য প্রয়োগ সমস্ত 

অবস্থায় কর্তব্য নহে। রোগ পুরাতন হইলে পুণ্পরাজপ্রসান্ধিনী তৈল মর্দন 
ও চিস্তামণি বা ভ্রিলোক্যচিস্তামণি অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিলে বিশেষ 

উপকার হয়। রাত্রিতে সুনিদ্র। ন! হইলে মধ্যমনারায়ণতৈল মাথায় মালিশের 

ব্যবস্থা করিবে । অপরাহে ছাগলাগ্যঘ্বত ব৷ বৃহতছাগলাগ্ঘ্বত সেবন করিতে 

দিবে। এই'ঘ্বত সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, বিরেচনার্থ অন্য কোন ওষধ 
প্রয়োগ করিবার আবশ্তকতা হয় না। 

মুকতু, মিন্মিনত্ব ও গদ্্গদতা | মৃকত্ব, মিন্মিনত্ব ও গদৃগদৃতা- 

রোগে কুপিতবাঁয়ু শব্দবাহিনী শিরাসকলকে আচ্ছাদিত করিয়া এ সকল রোগ 

উৎপাদন করে। রোগের প্রথম অবস্থায় মরিচাদিনম্ত বা সৈন্ধবাদিনস্ত 

প্রয়োগ করিবে, যেহেতু নস্তদ্বার! শব্দবাহিনী শিরাসকল সংশোধিত হয়ঃ 
ইহ! অনেক স্থলে পরীক্ষা! করিয়া দেখা হইয়াছে । তদনন্তর নস্য প্রয়োগ 

দ্বারা অবস্থা পরিবন্তিত হইলে, বৃহৎ মহালক্ষীবিলাস বা মহালক্ষীবিলাস 
( ষতাস্তরে ) সেবন করিতে দিবে । রোগীকে জি্ধধ্রব্যাদি সেবন ও মাথায় 

তৈলমর্দন করিতে দিবে না। দোষ প্রশমন না হওয়া পর্য্যন্ত যাহাতে কোষ্ঠ- 
শুদ্ধি থাকে, এরূপ লঘুপথ্য অর্থাৎ ছুপ্ধহযোগে বযবমণ্ড (বালি) বা সা 

সেবন করিতে দিবে । দেশ, কাল; বয়স ও রোগীর অবস্তুঙ্ছসারে বায়ুর 

আধিক্য লক্ষিত হইলে, প্রথমাবস্থায় উষ্ণল শীতল করিয়া তাহ! দ্বারা! মাথা 
ধৌত করান উচিত এবং ২।৩ দিন পরে দোষের লঘুতা বিবেচনা করিয়া 
মাথায় ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল বা মধ্যঘনারায়ণ তৈল মর্দন করিতে দেওয়] 

কর্তব্য ; কিন্তু গ্রথমাবস্থায় বায়ুর অত্যন্ত রুক্ষতা ভিন এরূপ ব্যবস্থা কুত্্রাপি 

সমীচীন নহে । সাধারণতঃ রোগের পুরাতন অবস্থায়ই এইরূপ ওধধ প্রদান 
করা যুক্তিযুক্ত । নুতন অবস্থায় বাতশ্নেম্সা প্রবল হইলে, পুর্বোক্ত ওষধ 
সেবন এবং কল্যাণ লেহ বা! রসোনপিগ্ড সেবন করিতে দিবে । এই সমস্ত 
ওঁষধ দ্বার বাক্যের জড়তার লাঘব হয় এবং শারীরিক বল বৃদ্ধি পাইতে 

থাকে। রোগ পুরাতন হইলে মহালক্ীবিলাস ( মতান্তরে ) এবং স্বপ্ন 
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ছাগলাগ্য ঘ্বতঃ সারম্বতঘ্বত ব! নকুলাছা ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
বায় ও পিভাধিক শরীরে নকুলাগ্য স্বত বা ছাগলাগ্য ঘ্বৃত এবং বাতশ্নেম্মপ্রবল 

অবস্থায় সারম্বত ঘ্বৃত ব৷ স্বল্প ছাগলাছ্য ঘৃত ব্যবস্থা করিরে | ত্রিশতীপ্রসারিণী 
তৈল ব৷ পুষ্পরাজপ্রসারিণী তৈল অবস্থাতেদে স্নানের পুর্বে মর্দন করিতে 
দেওয়] কর্তব্য । প্রত্যহ উষ্ণজল শীতল করিয়া সেই জলে রোগীকে স্নান 

করান আবগ্তক। যে পর্য্যন্ত বাক্যের জড়তা দূরীভূত না হয়, তাবৎ এই 
নিয়মে ওবধ ও পথ্য প্রয়োগ করিবে । 

অন্দিত। অর্দিতরোগ অতি কঠিন। এই রোগের প্রথমাবস্থায় 
বিশেষ বিবেচনার সহিত চিকিৎসা করা কর্তব্য। রোগারন্তে দোষের বলা- 

বল নিরুপণ করিয়া মরিচাদিনস্য বা তুরঙ্গাদিনস্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে । 

নশ্তপ্রয়োগকালে বমন হইলেও তাহাতে রোগের অনেক লাঘব হয়। প্রথমা- 

বস্থায় কেবলমাত্র নস্তপ্রয়োগ দ্বারা দোষের লাঘব হয় মান্র, কিন্তু রোগ 

একবারে দূরীভূত হয় না সুতরাং এ অবস্থায় সেবনের জন্য বৃহৎ নারদীয় 
লক্ষমীবিলাস, মহাঁলক্ষ্মীবিলাস ( মতান্তরে ) বা মাষবলাদিকাথ প্রয়োগ করা 

একান্ত কর্তব্য। পিভ্তাধিক ব্যক্তির শ্লেম্া হাস হইলেই দশমূলাগ্ঘ দ্বৃত 
ছ'গলসাগ্য ঘৃত, বৃহৎ ছা গলাছ্য ঘৃত অথব] নকুলাছ্য দ্বত সেবন করিতে দ্িবে। 

বাতগ্রেম্বাধিক ব্যক্তিকে পূর্বোক্ত বটিক1 ও ক্কাথ প্রয়োগ করিবে । অধিকল্ত 
তৎসহযোগে রসোনপিগড বা মহারসোনপিগড অবস্থান্থুসারে ব্যবস্থা করা 

আবপ্তক। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে 'যোগরাজ গুগ.গুলু অথবা! এরও তৈল 
প্রক্ষেপে রান্গাদশ্রযূল কাথ সেবন করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয়। এরূপ 
অবস্থায় রোগীকে মধ্যান্ছে অন্ন এবং রাত্রিতে ছুপ্ধপহ কুটা ব্যবস্থা করিবে। 

রোগী চর্ধণ করিতে অক্ষম হইলে, ছুপ্ধনহযোগে যবমণ্ড বা সাগ্ড দেওয়া 

যাইতে পারে। শ্লেম্সার হাস না হওয়া পর্য্যস্ত তৈলমদ্দন বা শীতল জলে 
স্নান করিতে দিবে না। অনন্তর পূর্বোক্ত নিয়ষে ওষধ সেবন দ্বার! শ্লেম্সার 
হ্রাস হইলে, মন্তকে পুম্পরাজপ্রসারিণীতৈল, ত্রিশতীপ্রসারিণী তৈল বা বৃহৎ- 

মাষতৈল অবস্থা বিশেষে মর্দন ও ক্েলোক্যচিন্তামণি ব। যোগেন্দ্ররস 

প্রসৃতি ওধধ সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে, পুৰ্োক্ত 
তৈল এবং ছাগলাগ্ঠ স্বত, বৃহৎ ছাগলাগ্য. ঘ্বত বা দশম্ুল ঘ্বত রোগীকে 
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সেবন করাইবে এবং বাতশ্লেম্মাধিক ব্যক্তিকে বড়বিন্দুতৈলের নম্ত প্রয়োগ, 
ক'্রবে। | 

অন্যাস্তস্ত । মন্তাস্ত্ভতের প্রথমাবস্থায় গ্রীবাদেশে প্রবল বেদন! 
থাকিলে, শঙ্করস্থেদ প্রদান কর! কর্তব্য। কুক্ক,টের ডিম্বের দ্রবাংশ লবণ ও 
পুরাতন ঘ্বতের সহিত মিশ্রিত করিয়া উষ্তকরত মদ্দন করিতে দিবে অথব! 

পুরাতন ঘ্বৃত মর্দন পূর্বক আকন্দ পাতা বা এরগুপত্র তছুপরি স্থাপিত করিয়। 

স্বেদ্ প্রদ্দান করিবে । এই অবস্থায় সেবনের জন্য বাতগঞ্জান্ুশ বা মহাবাত- 
গজাদ্কুশ প্রভৃতি ব্যবস্থা! কর! আবন্তক | স্বথেদ-প্রদান এবং ওঁধধসেবনদ্বার! 
গ্রীবাদেশস্থিত বেদন। অনেকাংশে দ্বরীভৃত হয়। রোগীর জ্বরভাব লক্ষিত 
হইলে, বাতগজাদুশ অতি উৎকৃষ্ট ওধধ, উহাদ্ার] জ্বর ও বাত উভয়ই হাস 

হয়। আমবাতারিবটিক1 বা! যোগরাজগুগ গুলু প্রভৃতি বধ কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য 
এই অবস্থায় প্রয়োগ করা! আবশ্তক। এ সকল ওধধ দ্বারা দোষের হাস 

এবং কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে রোগ সহজে দূরীভূত হয়। রোগের প্রবল অবস্থায় 

পূর্বোক্ত বটিকা এবং ভেদক ওষধ অর্থাৎ আমবাতারি বটিকা ও যোগরাজ 
গুগগুলু উভয়ই সেবন করিতে দ্রিবে। মন্যান্তস্ত রোগে অবস্থাবিশেষে 

রসোনাষ্টক বা রসোনপিও প্রভৃতি গুঁধধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, রোগ 
পুরাতন হইলে রসোনপিও বা মহারসোনপিগড রোগীকে সেবন করাইলে 
এবং শ্রীবায় বৃহৎ্সৈন্ধ বাছ্াতৈল, স্বল্পপ্রসারিণীতৈল বা কুজপ্রসারিণীতৈল 

মর্দন করিতে দ্রিলে বিশেষ উপকার সাধিত হয়। গ্রেগ্সাধিক ব্যক্তির পক্ষে 

- বসোনপিগড বা মহারসোনপিগ প্রভৃতি সেবন ও এ সমস্ত তৈলমর্দন উভয়ই 

প্রযোজ্য । রোগের প্রথমাবস্থায় শীতল জলে ন্নান ও মাথায় তৈলঘর্দন 

নিষিদ্ধ। জ্বরভাঁব লক্ষিত হইলে বা বেদনার আধিক্য থাকিলে, অক্লাহার 
বন্ধ করিয়া রুটী বা ষবমণ্ড অর্থাৎ বালি সেবন করিতে দিবে । বেদনা না! 
ধাকিলে ও গ্নেশ্ার হাস হইলে মধ্যাহে অন্ন ও রাত্রে রুটা খাইতে দিবে। 
পুরাতন অবস্থায় বাতপিত্ত প্রবল হইলে রোগীকে ছুই বেলাই অন্ন-পথ্য 

দেওয়া যাইতে পারে । সহ হইলে মাথায় তৈল মর্দন পুর্বক উঞ্জল শীতল 

করিয়! তাহ! ছারা ম্লান করাইবে। 
বাহুশোধ। বাহুশোধ বাতব্যাধিতে স্বন্ধদেশস্থ বায়ুক্কন্ধের বন্ধনকে 
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শোধণ করে, এবং অংশবন্ধনীর শুষ্কতাহেতু বাহশোধরোগ প্রকাশ পায়। 
এঁ রোগে বেদনা থাকে এবং এঁ বেদনা সময় সময় প্রবল হয় ও সময় সময় 

হ্রাস হয়, আবার অবস্থাবিশেষে একবারে লোপ হয়। বেদনা লোপ হইলে, 
বাহুর স্পর্শশক্তি পূর্ববাপেক্ষা অনেকাংশে ভাস হইতে থাকে । রোগের 
প্রথমাবস্থায় বেদন। থাকিলে; বাতগজাক্ছুশ ব। মহাবাতগজান্কুশ প্রস্কৃতি ওষধ ও 

ব্যাধিস্থানে শঙ্করন্থেদ প্রদ্ধান করিবে । ধুতুরাপাতা বা আকন্দপাত। হস্তে বেষ্টন 
করিয়া স্বেদ প্রয়োগ ও পূর্বোক্ত গঁধধ সেবন করাইলেও বিশেষ উপকার হয়। 
রোগীর জ্বরভাব থাকিলে, বাতগজাক্কুশঃ বাতগজকেশরী ব1 বাতনিহ্দন 

ও মহাপিপ্পল্যাগ্ কাথ এবং অবস্থাবিশেষে বান্নাসপ্তক ব1 মহারান্সীরদিকাথ 

পরাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে । কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলৈ, রাস্না দশ- 

মূলকাথে এরগুতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে এবং অন্নাহার বন্ধ করিয়' 
রুটী, যবমণড প্রভৃতি সেবন করিতে দ্রিবে। এইরূপ চিকিৎসায় বেদন! 

অপেক্ষারুত হাঁস হইলে, মধ্যান্ছে অন্ন ও রাত্রিতে আটার রুটী খাইতে দিবে । 
এই অবস্থায় হস্তে বৃহত্সৈন্ধবাছতৈল, স্বল্প প্রসারণীতৈল বা কুজপ্রসারণীতৈল 

মালিশ এবং বৃহৎ বাতগজাদ্ুশ, রসোনপিও বা বাতারিগ গুলু প্রভৃতি অবস্থা- 
ভেদে সেঝন করাইবে । ফলতঃ যাহাতে প্রত্যহ ২। ৩বার কোষ্ঠ পরিষ্কার 

হয়, এরূপ ওষধের ব্যবস্থাকর একান্ত কর্তব্য | উল্লিখিত ওষধে দাস্ত না হইলে 
যোগরাজগুগ গুলু বা আমবাতারিবটিকা প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে । বাতা- 
ধক ও বৃদ্ধব্যক্তিকে বৃহতৎ্মাষতৈল মদ্দন করিতে দিবে | ক্ষীণ ও বৃদ্ধব্যক্তিকে 

আবস্তক হইলে, ছাগলাগ্ত্ৃত ব। বৃহৎ ছাগলাগঘ্বুত সেবন করান যাইতে 

পারে, কিন্তু বায়ুর প্রকোপ বশতঃ হাত শুষ্ক হইলে পূর্বাহে পুর্বোক্ত তৈল 
ও অপরাহছে হংসাদ্দিঘ্বত বাহুতে মর্দন করিতে দিবে, ইহাদ্বারা বিশেষ উপকার 

হয়। এই সময় অশ্বগন্ধাঘ্ধত সেবন করাইলে আরও উপকার পাওয়া যায়। 
এই অবস্থায় রোগীর মাথায় তৈল-মর্দন করিয়! উষ্জজল শীতল করত সেই 
জলে রোগীকে স্নান করাইবে ও পুষ্টিকারক দ্রব্য সেবন করিতে দিবে । 

অববাহুক | অববাহুকবাতব্যাধির প্রথমাবস্থায় পুর্ব শফরশ্বেদ এবং 
অবস্থাবিশেষে অন্যান্ত সিগ্ধন্যেদ প্রদান করা! কর্তব্য । কিন্ত এই রোগে বালুকা 

প্রভৃতি দ্রব্যঘাব! রুক্ষস্বেদপ্রদান কর্তব্য নহে। সর্বাবস্থায় ঝিগ্কন্বেদ প্রয়োগ 



৫৬৬ আয়ুব্বেদাশক্ষা। 

করা বিধেয়। বাতশ্রেম্সা প্রবল হইলে বাতগজান্ুশ, বাতারিগুগ গুলু বা 
রসোনাষ্টক প্রভৃতি উধধ সেবন করিতে দিবে | মাধবলাদি কাথ অবস্থাবিশেষে 

পরাতে একবার মাত্র প্রয়োগ করা যাইতে পারে । কোষ্ঠগুদ্ধির জন্ত প্রত্যহ, 
খামবাতারিগুগ গুলু বা যোগরাজগুগ গুলু সেবন করাইলে ২। ৩বার দাস্ত 
হইয়া! বিশেষ উপকার হয়। এইরূপ ভাবে চিকিৎসা করিয়৷ উপকার লক্ষিত 

হইলে ২। ৩ সপ্তাহ পরে রসোনপিগু, বাতনিহ্দনরদ বা বৃহত্বাতগজাদ্ধুশ 

প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। বাতপিকাধিক ব্যক্তিকে যোগরাজগুগ গুলু, ভ্রয়ো- 

দশাঙ্গগুগ গুলু বা পথ্যািগুগ গুল্ এবং বাতগজকেশরী প্রভৃতি ওধধ সেবন 

করাইবে। বাতশ্মেম্সাধিক ব্যক্তির শ্লেম্ার হাস হইলে, প্রাতে কুজপ্রসারণী- 

তৈল, বৃহত্বাত্তারিতৈল বা বৃহৎ্সৈত্কবাদিতৈল ও অপরাহছে হংসাদিঘ্বত মর্দন 

করিতে দিবে । বাতপিতাধিক ব্যক্তিকে মাষতৈল, মহামাধতৈল ব! মাষ- 

বলাদি তৈল মর্দন করিতে দ্রিবে। শরীর অত্যন্ত চূর্বল বা কৃশ হইলে অশ্ব- 

গন্ধ] ঘৃত সেবন করান কর্তব্য । স্বপ্পছাগলাগ্য ঘৃত প্রয়োগ দ্বারাও উপকার 

হয়। রোগের পুরাতন অবস্থায় বাতপিতাধিক ব্যক্তিকে চতুন্দুথ বা চিন্তা মণি 

অপরাহ্ে সেবন করিতে দেওয়। আবশ্যক এবং পূর্বোক্ত তৈল অবস্থাবিশেষে 

প্রয়োগ করা উচিত। নূতনাবস্থায় শীতল জলে স্নান ও গাত্রে" তৈলমর্দন 
নিষিদ্ধ। ছুগ্ধ অল্প পরিমাণে পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে । 

বিশ্বচী। বিশ্বচীরোগ উৎপন্ন হইলে, বাহুর আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি 

ক্রিয়। একবারে লোপ হয়। এইরোগ কাহারও একবাহুতে, কাহারও ব1 হুই 
বানছুতেও প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। এইরোগে অববাহুকবোগের স্তাক় ক্কাথ 

এবং প্রয়োজন হইলে স্বেদ-প্রয়োগ করিবে । সর্বাবস্থায় শ্বেদপ্রয়োগের আব- 

শ্তকত! হয় না। রান্গাদশমূলকাথ বা! রান্নাসগ্ুককাথে এরগতৈল প্রক্ষেপ দিয়! 

সেবন করাইলে বিশেষ ফল দর্শে। বাতশ্রেম্সাধিক্য শরীরে বাতগঞ্জান্ুশ, মহা 
বাতগজাদ্ধুশ, স্বল্প রসোনপিও বা রসোনাষ্টক প্রয়োগ করা আবশ্তক। জ্বর 
ও গাত্র-বেদনার হ্রাস না হইলে, বৃহতবাতগঞ্জান্ুশ বা! বাতনিহ্দন প্রভৃতি গধধ 

সেবন করাইবে এবং ক্গান ও তৈলমর্দন বন্ধ করিবে । বিজরাবস্থায় রোগন্থানে 
পুরাতন এরগটতৈল মর্দন করাইয়া উঞ্ণজলঘ্বার] এস্বান ধৌত করাইবে। 
এই নিয়মে ওষধ-প্রয়োগে রোৌগ অনেকাংশে হাস পাইলে, রোগীকে বৃহৎ 



বাতব্যাধি-চিকিৎসা। ৫৬৭ 

সৈদ্ববারিতৈল বা' কুজপ্রসারণীতৈল মালিশ এবং বিরেচনার্ধ যোগরাজ- 
গুগ গুলু, বা ব্রয়োদশাঙ্গ গুগ গুলু সেবন করিতে দিবে । হস্তে বেদনা ব| ভার 
বোধ হইলে, বৃত্বাতগজাক্ুশ, বাতারিগুগ.গুলু। বাতগজকেশরী বা রসোন- 
পিও প্রভৃতি ওঁধধ বাতপিত্তাদি দোষের হ্রাস বৃদ্ধি বিবেচনা করিয়। প্রয়োগ 
করিবে। রোগের পুরাতন অবস্থার প্রাতে বৃহত্বাতার্সিতৈল, মহামাবতৈল, 
মাষবলাদিতৈল প্রভৃতির মধ্যে যে কোনও একটী এবং বৈকালে হংসাদি ঘ্বৃত 

রোগীকে মর্দন করিতে দিবে। রোগীর শরীর বায়ু বা পিভাধিক হইলে 
অশ্বগন্ধা্বত বা স্বল্পছাগলাদ্যস্বত সেবন করিতে দিবে, উহ] সেবনে কোষ্ঠগুদ্ধি 
হইলে সমধিক উপকার হয় । রোগের প্রথমাবস্থায় বাতশ্নেশ্ব। প্রবল থাকিলে 

অন্নাহার বন্ধ করিয়া আটা বা সুজির রুটী এবং পুরাতন অবস্থায় মধ্যাহ্ছে 
অমন ও রাত্রিতে ছুদ্ধ ও রুটী খাইতে দিবে । বাতপিস্তাধিক ব্যক্তিকেও এরূপ 
পথ্য প্রদান কর। কর্তব্য । 

গৃধসী। গৃপ্রপীরোগে কুপিতবাঘু প্রথমতঃ নিতন্বদেশকে আশ্রয় 
করেঃ পরে রোগ রৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ উরু, কটি, পৃষ্ঠ, জানু, জঙ্য! ও 

পদ্দ্বয়কে আশ্রয় করিষ্বা থাকে! প্রথমাবস্থায় নিতব্বস্থানে বেদনা ও স্তব্ধত! 

প্রতীয়মান হয়, সুতরাং রোগীকে কোষ্ঠশুদ্ধিকারক অথচ অগ্নিদীপক ওধধ 
অর্থাৎ রান্ীসপ্তক বা রান্গাদশমূল কাথে এরও তৈল প্রক্ষেপ দিয়া উপযুর্ণপরি 
সপ্ডাহকাঁল গেবন করিতে দ্রিবে এবং বাতগজাঙ্কুশঃ মহাবাতগজান্কুশ, ত্রয়ো- 

দশাঙগুগ গুলু ব1 হৃহৎসিংহনাদণ্ুগ গুলু প্রভৃতি গধধ সেবন করাইবে। 
গু্সীরোগে বায়ু এবং অবস্থাভেদে শ্রেম্মসংযুক্ত বায়ু প্রকৃপিত হয়। কেবলমাত্র 
বাঘু প্রকৃপিত হইলে, পথ্যাদিগুগ গুলু বা ত্রয়োদশাঙ্গগুগ গুলু সেবন করাইলে 
উপকার পাওয়! যায়, কিন্তু শ্রেম্মাশ্রিত বায়ু প্রকৃপিত হইলে, আভাদ্যচুর্ণ, 
পুনর্ণবাদিচুর্ণ, অজমোদাদিবটক। বাতগজান্ধুশ, মহাবাতগজাক্ষুশ, ত্রয়োদশাঙ্গ- 
গুগগুলু বা অবস্থাবিশেষে রসোনাষ্টক অথবা রসোনপিগ প্রভৃতি ওষধ 

প্রয়োগ করা আবশ্তক। বেদন] অত্যত্ত প্রবল হইলে; বৈকালে রসোনপিগ, 
বসোনাষ্টক বা আমবাতাবিবটিক' প্রভৃতি গঁধধ সেবন এবং কোষ্ঠকাঠিগ্ঠ 

থাকিলে, প্রত্যহ প্রাতে পথ্যাদি গুগ. গুলু, বৃহৎ্সিংহনাদগুগ গুলু বা বাতারি- 

গগ গুলু প্রভৃতি উঁধধ সেন্নন করিতে দিবে। প্রত্যেক অবস্থায় কোষ্ঠগুদ্ধি 



৫৬৮ ূ আয়ুর্ষবেদ-শিক্ষা । 

থাক! নিতান্ত আবশ্তক। রোগ পুরাতন হইলে এবং বেদন! পূর্বাপেক্ষা 

ধান হইলে, বৃহৎসৈম্ধবান্ভতৈল, স্বক্পপ্রসারণীতৈল, কুজ্জপ্রপারণীতৈল 
ব। নকুলাগ্তৈল মদন এবং পুর্কোশ্লিখিত কোষ্ঠতুদ্ধিকারক ওষধ ও 
বৃহুতৎবাতগজাতুশ, বাতনিহ্দনরস অথব1 বাতগজকেশরী পূর্ব রোগীকে 
দ্বোধভেদে ব্যবস্থা করিবে । এই সমস্ত ওষধ ও তৈল অবস্থাতেদে প্রয়োগ 

করিলে? প্রায়শঃ অন্তকোনও গুধধের প্রয়োজন হয় ন1। বায়ুপ্রধান বা ক্ষীণ 

ব্যক্তির অনেকদিন হইতে এই রোগ প্রকাশ পাইলে, যাহাতে প্রত্যহ কোষ্ঠ- 
গদ্ধি হয়, এরূপ ওষধের ব্যবস্থা করিবে এবং প্রাতে মহামাধ বা বৃহৎ মা- 

“তল ও বৈকালে হংসাদিঘ্ৃত মর্দন এবং অপরাহে অশ্বগন্ধাঘ্ৃত ব1 বৃহৎ 

ণলান্ত ঘৃত উষ্ণছুপ্ধদহ সেবন করাইবে। এ দ্বতদ্বারা কোন্ঠশুদ্ধি হইলে 
“কাষ্ঠশুদ্ধির জন্য অন্য কোন ধধ সেবনের আবস্তকতা হয় ন1। . 

থপ্জতা ও পঙ্গৃতা । কটিদেশস্থ বায়ু কুপিত হইলে, একটী উর 
মহানামুসমূহের আক্ষেপ উপস্থিত হত্ব এবং তাহাতে রোগী খোড়া হইয়া 
থাকে, ইহাকে খঞ্জ কহে। ছুইটী উরুর মহান্নায়ুসমূহের আক্ষেপ হইলে 
রোগী একেবারে চলত্শক্তিহীন হয়, ইহাকে পঙ্গু কহে। এই ছুইটী একই 
জাতীয় রোগ, সুতরাং একই উষধধে আরোগ্য হইতে পারে। খঞ্জ এবং 
পঙ্গুরোগের প্রথমাবস্থায় শক্করশ্বেদ প্রয়োগ করিবে এবং ব্রান্নাসপ্তক 
বা রাক্াদশমূল কাথে এরগুতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে। 
এই অবস্থায় কোন্ঠশ্ুদ্ধি না হইলে, যোগরাজগুগ গুলু, ভ্রপোদশাঙগ গুপ গুলু; 

নিংহনাদগুগ গুলু১ বৃহৎ্সিংহনাদগুগ গুলু বা রাতাব্রিগুগ গুলু, প্রভৃতি রেচক 

ওধধ প্রত্যহ সেবন করিতে দ্রিবে। ফলতঃ রোগীর যাহাতে প্রত্যহ কোষ্ঠ- 

শুদ্ধি হয়, এইরূপ ব্যবস্থা কর! নিতান্ত আবশ্তক। বাতগঙ্জাঙ্ছুশ বা মহা- 

বাতগজাক্ুশ প্রভৃতি উষধ অবস্থাতেদে প্রয়োগ করা যার । কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে 
এবং বাতন্নেম্মার প্রবলতা থাকিলে আমবাতারিবটিকা, রসোনাষ্টক, রসোন- 
পিগু ব। যোগরাজ গুগ গুলু প্রভৃতি মৃদুবিরেচক ওষধ প্রত্যহ সেবন করাইবে। 

এইরূপভাবে স্বেদ এবং ওষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগ পূর্বাপেক্ষা হাঁস হইলে, 
বৃহতৎনৈন্ধবাগ্ধ তৈল, কুজপ্রসারণী তৈল, বৃহৎ্বাতারিতৈল ব। নকুলা গ্ঘতৈল মর্দন 
করিতে দিবে এবং পূর্বোক্ত বটিকা ও গুগ গুলু সংযুক্ত উধধ পূর্বববৎ, সেবন 
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করাইবে। রোঁগ কঠিন হইলে, অপরাহ্ছে হংসাদিত্বত মর্দন করা আবশ্যক । 

রোগের পুরাতন অবস্থায় বাতাধিক দুর্বল ব্যক্তিকে অশ্বগন্ধা ঘ্ৃত বা স্বল্প 

ছাগলাগ্ ঘৃত প্রত্যহ উষ্ণ দুপ্ধসহ সেবন এবং মহামাব তৈল, বৃহৎ মাধ তৈল 
বা মাষবলাদি তৈল মালিশ করিতে দিবে । অনেক স্থানে রোগ পুরাতন 

হইলেও নূৃতনাবস্থার লক্ষণ প্রকাশ পায়, স্থতরাং বিবেচনাপুর্ধক এ সমস্ত 
তৈল প্রয়োগ করিবে । উপদংশদোষে অনেকম্থলে রক্ত নিস্তেজ হওয়ায় খঞ্জতা 

খা পঙ্থৃতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে ; এ অবস্তায় অন্য কোনও ওঁধধ সেবন 
ন। করাইয়৷ প্রথমতঃ শারিবাগ্ভবলেহ ও অমৃতাদ্য ঘ্বৃত বা অনস্তান্থত্বত ক্রমশঃ 
২০ মাস উপধুর্ণপরি সেবন করাইবে। উহা! সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে 

বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এঁ ওষধ সেবনান্তে পূর্বোক্ত তৈল্প অবস্থাতেদে 

মালিশ করিতে দিবে। উপদংশজনিত বাতরোগ পুরাতন হইলে দীর্ঘকাল 

্ধ্যস্ত রক্তশোধক ওষধ সেবন এবং খতুবিশেষে গাত্রে তৈশ্গ মর্দন করা 

একান্ত কর্তব্য। রোগের প্রথমাবস্থায় বাতশ্নেম্মাধিক ব্যক্তিকে অন্লাহার 

বন্ধ করিয়া আটা, ময়দ! বা সুজীর রুটী ভক্ষণ করিতে দ্রিবে। বাতাধিক 

কশ ব্যক্তিকে মধ্যান্থে পুরাতন তও্লের অন্ন এবং রাত্রিতে রুটী ব্যবস্থা 
করিবে । রোগীর অর থাকিলে, অন্নাহার একবারে বন্ধ করিবে । পুরাতন 

অবস্থাপ্ন স্নান ও অন্নাহার ব্যবস্থা করিবে, অনন্তর সহ হইলে রাত্রিতে দু 
ও রুটী খাইতে দিবে। 

কলায়খঞ্জ । কলায়ধঞ্জরোগীর গমনকালে শরীর কম্পিত হম্ন। এই 

রোগেরও পূর্বোল্লিখিত খঞ্জরোগের নিয়মান্সারে চিকিৎসা করিবে, বিশেষতঃ 
এই রোগ একটু পুরাতন হইলে, রোগীকে অশ্বগন্ধা স্ব, ছাগলাগ্ভ ঘ্বত বা 
বৃহৎ ছাগলাগ্ঠ ঘ্বত সেবন করিতে দিবে এবং খঞ্জরোগের ভ্যায় পথ্যপ্রদান, 

নান ও তৈলমর্দন ব্যবস্থা করিবে । উপদংশ হইতে এই রোগ প্রকাশ 
পাইলে, পূর্ব ঘ্বত সেবন ও তৈল মালিশ করিতে দিবে । এই রোগের 
পুরাতন অবস্থায় মস্তকে মধ্যমনারায়ণ, ভ্রিশতীপ্রসারণী বা পুষ্পরাজপ্রসারণী 

তৈল মর্দন করিতে দিবে। ৃ 

ক্রো্ট,কশীর্ | ক্রোষ্ কীর্যরোগে জান্ুরমধ্য শোথে পরিপূর্ণ হয় এবং 
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স্থান শুগালের মাথার যায় দুষ্ট হয়, এইজগ্ঠই উহাকে ক্রোষ্ট কশীর্য বা 

শিল্পী কহে। রোগের প্রবলাবস্থায় জারুর নিয় ও উন্ধতাগ ক্রমশঃ সরু 

ছইাতে থাকে । বায়ু দ্বারা প্র স্থানের রক্তের ক্রিয়া রুদ্ধ ও কোষ্ঠবন্ধ হই 

খাকে, এই জন্যই রোগের প্রথযাবস্থায় বিরেচক বধ প্রশ্নোগ করা একাস্ব 
(কর্তব্য। শরীর সবল থাকিলে ও তীক্ষু বিয়েচক উধ সহ হইলে, রোগীকে 
হত, লিংহনাদগুগ শুদু সপ্তাহে ২।৩ দিন সেবন করিতে দিবে । উহ্বাঘার! 
বিরেচন হইলে অনেক উপকার হয়। অবস্থাভেদে শোঁথ প্রবল হইলে, 
| জলে কা দ্বারা বা যন্ত্র প্রয়োগ করিয়া সেই স্থানের রক্তযোক্ষণ করিবে । রক্ত- 
স্বোক্ষণে যাহাতে শিরাচ্ছেদ না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্তব্য। অনন্বর 
ক্লোগীকে প্রতিদিন পথ্যাদিগুগ গুলু, শিবা গুগ.গুলু বা বৃহৎ যোগরাজগুগ গুলু, 

পুন্রবাগুগ গুলু বা অনৃতাগুগ গুলু অবস্থান্ত্রপারে সেবন করিতে দিবে। 
এই-সমস্ত উধধ প্রয়োগে প্রত্যহ কোষ্ঠতুদ্ধি হইলে বিশৈষ উপকার সাধিত 
হয়। জানুর শোধ অর্থাৎ ফুল হ্রাস হইলে, অলম্ুযাগ্যচুর্ণ, আভাগ্চচুর্ণ 

পুনপবান্চুর্থ, অজমোদাদিবটক প্রস্তুতি উষধ এবং প্রাতে আভাছাচর্ণ বা 
অলম্থুষান্চুর্ণ সহযোগে রান্গাদশমূলকাথ অথবা মহারাম্গাদিকাথ সেবন 

করিতে দিবে । এ ছুইটী কাথের সহিত আতাগ্ঘচুর্ণ বা! অলম্ুবাছাচুর্ণ ব্যবস্থা 
করিলে পৃথক্রূপে এ সকল চূর্ণ সেবন করাইবার প্রয়োজন হয়*না। এই 
নিয়মে চিকিৎসাদ্বার। শোথ হাস পাইলে, বৃহৎ সৈন্ধবাগ্যতৈল বা মহাপিও- 

তৈল হাটুতে মর্দন করিতে দিবে । যে পর্য্যন্ত জান্ুস্থিত শোথ ও বেদনা 
একেবারে হাঁপ না হয়; তাবৎ তৈলমর্দন কর! কর্তব্য। রোগ পুরাতন 

হইলে; বাতরাজ তৈল বা বাসারুদ্র তৈল মর্দন ও প্রত্যহ প্রাতে বৃহৎ যোগ- 
রাজগুগ গুলু বা শিবাগুগ. গুলু সেবন করিতে দিবে । প্রথমাবস্থায় প্রাতে 

অন্রাহার ও রাত্রে গমের রুটী বা1সুজির কুটা সেবন করিতে দ্রিবে। জ্বর 

থাকিলে অন্রাহার বন্ধ করিয়! কুটী পথ্য দিবে । জ্বর অধিক থাকিলে বার্লি বা 
সা পথ্য দেওয়। কর্ভব্য। প্রথমাবস্থায় দুগ্ধ প্রদান করিবে না। রোগ পুরাতন 

হইলে, নির্জল ছুপ্ধ অল্পমাত্রায় দেওন! যাইতে পাঁরে। রোগী অত্যন্ত দূর্বল 

হইলে মাংসধুষ প্রদান কর। একান্ত কর্তব্য। 

 খু্বী। খন্বী খোইল) উৎপন্ন হইলে; পাদ। জঙ্ঘা প্রভৃতি স্থানের 
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শিকপায় মোচড় উপস্থিত হইয়া থাকে। এই রোগ অনেক, স্থানে রস, রজাদি 
ধাতুর আাববশতঃ প্রকাশ পাইতে দেখ যায়; এইজন্ত বিস্চিকারোগে এবং | 

্রশ্থতির বায়ুর আধিক্য বশতঃ কোন. কোন স্থলে এই খাইলধরা প্রকাশ 
পায়। এই রোগ উৎপন্ন হইলে প্রথমতঃ দার্বাদিমর্দন বা ুষ্ঠাত্মর্দধন 
প্রয়োগ করিবে অথবা! কুষ্ঠাটতৈল বা দার্ববাদিতৈল মর্দন করিতে দিবে । কোষ, 
বন্ধ থাকিলে, ভ্রয়োদশাক্গগুগ গুলু, বা. যোগরাজ গুগুলু এবং বৃহৎ বাঁতি- 
গজান্কুশ বা বাতনিপুদনরস প্রতৃতি উধধ অবস্থাতেদে সেবন করিতে দিবে : 
এইরূপ চিকিৎসাদ্বারা খাইলধর! হ্রাস পাইঙ্লা থাকে। স্ৃতিকা শ্রিত বা-রস) 
রক্তাদি ক্ষরবশতঃ খন্বীবরোগের প্রথম অবস্থায় কুষ্ঠান্তৈল বা দার্বাঞ্িতৈল 
মালিশ করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয় । রোগ পুরাতন হইলে, বলাশৈরেয়- 
তৈল, বলাতৈল, হংসাদিস্বত, মহাকুকুটমাংসতৈল, ব্রিশতী-প্রসারণীতৈল . 
বা মহামাধতৈল মালিশ এবং শরীর অতি দুর্বল হইলে; অশ্বগন্ধাত্বত 

অথবা বৃহৎ্ছা গলাগ্ঘ্ৃত সেবন করিতে দিবে। সৃতিকাদোষে এইরোগ 
উৎপন্ন হইলে, স্ুতিকারোগের চিকিৎসান্থমারে তৈলপ্রয়োগত্বারাও অনেক 

উপকার হয়। 

বাতিকণ্টক 1 বাতকণ্টকরোগে গুল্ফ অর্থাৎ গোড়ালিতে বেদনা 
অধিক হয়। এই রোগ উৎপন্ন হইলে, রোগী অতিকষ্টে গমনাগমন করে। 

প্রথমাবস্থায় রোগীর বেদনাস্থানে স্ষেদ প্রদান করা কর্তব্য । কোষ্ঠবদ্ধ বা 

ধাত্ত স্বাভাবিক পরিষ্কার থাকিলে, বরসোনপিগ্ড বা মহা রসোনপিগু প্রভৃতি 

উষধ সেবন করিত্তে দিবে । রোগ পুরাতন হইলে গোড়ালিতে বৃহৎ্সৈম্ধবাদি- 

তৈল বা বিজয়তৈরব তৈল মালিশ করিতে দিবে। কিন্তু রোগীর উদরাময় 

থাকিলে রসোনপিও ন| দিয়া রামবাণরস, রাজবল্লভরস বা বাতগজেন্দ্রসিংহ 
প্রভৃতি বধ প্রদ্দান কর। কর্তব্য । উদরাময়াক্রান্ত রোগীকে এ সমস্ত ওষধের 
+ঙ্গে অলনুবাগ্চুর্ণ বা আতাগ্চুর্ণ প্রভৃতি সেবন করাইলে আরও ভাল 
র। উহাতারা উদ্রাময় ও বেদনা উভয় নিবৃত্ত হয়। উদরামক়স নিবৃত 

:ইলে, পুর্বোক্ত রসোনপিও সেবন করান যাইতে পারে। বৃহৎ সৈঙ্ধবাদ্ধ- 
এল বা মহাবিজয়ততরব তৈল প্রয়োগে সকল অবস্থায়ই উপকার সাধিত হয় । 

1গ পুরাতন এবং শির! সঙ্কুচিত হইলে, যখন গোড়ালির বেদনা হাঁস 
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হইয়। আইসে, তথন কেবলমাত্র রসোনতৈল, -মূলকানতৈল। বৃহ সৈন্ধবাদি 
তৈল, মহাবিজয়ভৈরব বা বাঁতরাজতৈল মালিশ করা যাইতে পারে। 

বৃদ্ধব্যক্তির পুরাতনরোগে মহামাবতৈল বা সপ্তপ্রস্থমাষতৈল প্রয়োগ করিলে 

উপকার পাওয়া যাঁয়। প্রথখাবস্থায় রোগীকে মধ্যাহ্ছে অগন্নাহার ও রাক্রিতে 

গমের কটা ভক্ষণ এবং উষ্ণজল শীতল করিয়। সেই জলে স্নান করিতে দ্িবে। 

কোনও শীতল দ্রব্য সেবন করাইবে না। ছুপ্ধ, দধি, অগ্নদ্রব্য সেবন্ন একবারে 

নিষিদ্ধ । পুরাতন অবস্থায় সহ হইলে অবস্থাভেদে রাত্রিতে অন্ন বা লুচি 

খাইতে দিবে। 

পাদদাহ | বায়়ও পিত্ত রক্তের সহিত সংযুক্ত হইলে, পাদদেশে দাহ 

জন্মাইয়া এই রোগ উৎপাদন করে। এই রোগের প্রধমাবস্থায় নাগকেশরের 

কাটা পেষণপুর্বক শতধোৌত ঘ্বতের সহিত মিশ্রিত করিয়! পাদদেশে লেপন 
এবং দশমূলকাধদ্বারা৷ পাদদেশ ধৌত করিবে অথবা মস্থরডাইল পেষণ 
পূর্বক জলে সিদ্ধ করিয়া! শীতল হইলে পদে লেপন করিবে অথবা কেবলমাত্র 
ননী বা মাখন পায়ে লেপন করিয়! অগ্নির উত্তাপ প্রদান করিবে । এই সমস্ত 
প্রক্রিয়া! বারা পায়ের দাহ অনেকাংশে দূরীভূত হয়। অনস্তর রোগীকে গুড়,- 
চ্যাদিলৌহ বা অমৃতাদি গুগ গুলু প্রভৃতি দেবন করিতে দ্রিবে। রৌগ পুরাতন 
হইলে, গুড়ুচ্যা্দিত্বত সেবন এবং গুড়চ্যাদিতৈল ব! বৃহৎ গুড় চ্যাদিতৈল 
পাদদেশে মালিশ করিতে দিবে । এই রোগে দুরস্থানে গমনাগমন ও 
পিভ্তবর্ধক দ্রব। সেবন করা উচিত নহে। 

পাদহর্ষ | এই রোগ উৎপন্ন হইলে, পদদেশের স্পর্শশক্তির হাঁস হয় 
ও পা ঝিন্ বিন্ করিতে থাকে । রোগের প্রথমাবস্থায় বৃহৎ বাতগজাক্ছুশ, 
বাতারিগুগ গুলু বা রসোনপিও প্রভৃতি গুঁষধধ সেবন করান কর্তব্য। 
পুরাতন হইলে অথবা বাতপিস্তাথিক ব্যক্তির পক্ষে বৃহতসৈদ্ধবা দিতৈল, 
কুজপ্রসারণীতৈল অথব৷ হংসাদিত্বত যর্দন অতি উপকারী । বৃহত্মাধতৈল 
বা মহামাব তৈল প্রয়োগেও অনেক স্থলে উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু তৈল 
ও স্বত প্রয়োগ করিলেও বাতনাশক আত্যন্তরিক ওষধসমূহ অবস্থাবিশেষে 
সেধন করান কর্তব্য। প্রমেহ বা অগ্তান্ত রোগে শরীর অত্যধিক দুর্বল 
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হইলে ছাগলাগ্ত ঘৃত বা বৃহত্ছাগলাগ্ৃত্থৃত প্রভৃতি ওধধ অবপ্ত সেবন করিতে 

দিবে । | 

তৃণী। এই রোগে পক্কাশয় বা মৃত্রাশয় হইতে বেদনা উখ্িত হইয়া 

অধোদেশে গমনপুর্বক মলদ্বারে বা! জননেন্দ্রিয়ে রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। 
রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে অগ্নিবর্ধক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক অজমোদাদি- 
বটক, বৈশ্বানরচুর্ণ ব। পিগ্পল্যাদিকাথ প্রভৃতি সেবন করিতে দ্রিবে এবং 

বক্স প্রসারিণীতৈল দ্বার! অন্বাসন বস্তি প্রয়োগ করিবে । এইরূপ চিকিৎ- 
সায় কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে তুণীরোগ অনেকাংশে হাস হয়। অনস্তর রোগ পুরাতন 
হইলে চিন্তামণি বা চতুর্মখরস এবং ছাগলাদ্ভ ঘ্বত সেবন করিতে দিবে। 
স্বত সেবনে কোষ্ঠগুদ্ধি হইলে রোগের অনেক লাঘব হয়। এই রোগ অনেক 
স্থলে কিছুদিন নিবৃত্ত হইয় পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে; সুতরাং যে 

পর্য্যন্ত রোগ সমূলে বিনষ্ট না হয়, তাবৎ পূর্বোক্ত ওষধ সেবন করিতে দিবে । 
প্রথমাবস্থায় অগ্রিদীপক পথ্য প্রদান করিবে । দধি, অল্প ও শীতল দ্রব্য কখনও 
প্রদান করিবে না। 

প্রতিতুণী। এই রোগে মলদ্বার হইতে বেদনা প্রতিলোম ভাবে 

উর্ধে পক্কাশয়াভিমুখে গমন করিয়! থাকে । প্রতিতুণী রোগের প্রথমাবস্থায় 

রোগীকে জরবিকারোক্ত পিপ্ল্যাদিচুর্ণ অজমোদাদ্দিবটক বা হিঙ্গাদ্যচর্ণ 
প্রভৃতি গুধধ সেবন করিতে দিবে । যাহাতে কোণ্ঠশুদ্ধি হয় এবং অগিবৃদ্ধি 

পায়, এরূপ ওষধ ও ব্রিশতী প্রসারিণীতৈল, স্বল্প প্রসারিণী তৈল বা অন্তান্ত 
তৈলঘার] পিচকা্ধী প্রয়োগ করিবে । রোগ পুরাতন হইলে ছাগলাদ্যদ্বত 
ব। বৃহৎ ছাগলাস্তঘ্বৃত প্রভৃতি ওষধ উষ্/দুপ্ধসহ সেবন করিতে দিবে । চিস্তামণি 

বা চতুর্মুখরস পুরাতন অবস্থায় সেবনে উপকার পাওয়! যায়। তুণী ও 
প্রতিতুণীরোগে একরূপ পথ্য প্রর্দান করিবে । | 

ব্রিকশূল। এই রোগে ত্রিকস্থানে প্রবল বেদনা হয়। প্রথমাবস্থায় 

বেদন| হইলে, বানুকা গরম করিযা অথব! বনখুটিয়ার অগ্রিতে কাপড়ের 
পুটলী গরম করিয়। শ্বেদপ্রদান কর] কর্তব্য । তৎসঙ্গে ভ্রয়োদশাঙ্গগুগ গুলু। 

যোগরাজগুল. গুলু ১ অজমোদাদিবটক অথবা বৈশ্বীনরচূর্ণ প্রভৃতি ওবধ 
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অবস্থান্থুসারে প্রয়োগ করিবে । কিন্তু রোগ পুরাতন হইলে সৈম্ধবাদিতৈল, 

বৃহৎ সৈন্ধবার্দিতৈল বা মহাবিজয়ভৈরবতৈল মালিশ করিয়! স্বেদ প্রদান 

কর] উচিত। 

উৎপন্ন হইয়া মল ও মৃত্ররোধ করিয়া থাকে । ইহাতে প্রথমতঃ হিঙ্গ ভু 
অগ্রিমৃখচুর্ণ বা বচাদিচুর্ণ (মতান্তরে ) প্রভৃতি উধধ প্রয়োগ করিবে। এই 
সকল ওঁধধ সেবনে কোষ্ঠতুদ্ধি হইলে, বেদন! হাস পাইতে থাকে। রোগ 
কঠিন হইলে রোগীর উদরে তারপিনতৈল ব। অন্তান্ত বাঁতত্ন তৈল যাথাইয়। 
উঞ্জজলপুর্ণপাত্রে রোগীকে বসাইবে এবং অবস্থাতেদে পিচ.কারী প্রয়োগ 
করিবে। বেদনা নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যত্ত & সমস্ত চূর্ণ প্রয়োগ করা৷ উচিত। 

বাতাঠীলারোগ অত্যন্ত কষ্টদায়ক । এই রোগ কিছুকাল নিবৃত্ত থাকিঘা 

আহারের অনিয়মে পুনরায় প্রবল হইয়। থাকে, সুতরাং বিশেষ সাবধান 
হওয়! কর্তব্য। গুল্মরোগোজ্জ এবং আনাহরোগোক্ত কাঙ্কায়নগুড়িকা, 

হিঙ্গ চরণ প্রভৃতি ওষধ সেবনে বাতাঠীল1 অনেকাংশে হ্রাস হইয়! থাকে। 
এই রোগে দ্াস্তবন্ধ হইলে হিঙ্গবস্তাবর্তি বা ব্রিকটুকাগ্া৷ বর্তি প্রভৃতি প্রয়োগ 
কর। একান্ত কর্তব্য। রোগ পুরাতন হইলে ঘ্ৃত সেবন ও তৈল মালিশ 
ঘার। অনেক উপকার হয় । ইহাতে রোগীকে সর্বদা লঘুপাক অন্ন প্রদান 
করা কর্তব্য । 

প্রত্যষীলা । বাতাহীল! ষগ্ঘপি বেদনাধুক্ত হইয়৷ তিরধ্যগ ভাবে উিত 

. হন এবং রোগীর অধোবায়ু, মল ও মৃত্র অবরুদ্ধ হয়, তবে তাহাকে প্রত্যচীলা 
কহে। এই রোগের চিকিৎসাবিধি বাতাষ্ঠীলার স্তায়। ইহাতে অতি কষ্ট- 

দায়ক বেদনা হয়। হিঙ্গাত্যচূ্ণ, অগ্রিমুখচুর্ণ বা বচাদিচুর্ণ প্রভৃতি ওষধ 
সেবনে অনেকাংশে এ বেদনার লাঘব হইয়া থাকে । এই রোগে মল ও 

মুত্র অবরুদ্ধ হয়, সুতরাং ঝ্বোগীর কোষ্ঠশ্ুদ্ধি এবং প্রজাব না হওয়া পর্য্যন্ত 
 শ্বীবেদ্না কোনমতে হাস হয় না। এমতাবস্থায় মলপ্রবর্তক হিঙগাস্চাবর্তি 

বা ত্রিকটুকাগ্তাবর্তি এবং যুত্রকারক বটপত্রীপ্রেলেপ ব বিশ্বিকাস্থপ্রলেপ 
প্রস্ৃতি প্রয়োগ করা একান্ত কর্তব্য । রোগের প্রবলাবস্থায় বর্তি ও প্রলেপ. 
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প্রয়োগ করিয়। & সমস্ত বধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। রোগ 

পুরাতন হইলে তৈল ও স্বৃত প্রয়োগ দ্বার! সমূলে বিনষ্ট হইতে পারে। এই 
বোশে লঘু পথ্য প্রদান কর1 একান্ত কর্তব্য । 

উদ্ধীবাত। এই রোগে, নাতিস্থিত সমান বায়ুর অধোগমন ক্রিয়া রুদ্ধ 

হওয়ায় উদগার উত্থিত হইয়! থাকে এবং এই উদগারই হিকার ন্তায় পুনঃপুনঃ 

প্রকাশ পায়। রোগের প্রথমাবস্থায় অগ্নিদীপক অথচ মুছ বিরেচক হিঙ্গা ্ঘ- 
চূর্ণ বা শ্তঠযাদিচুর্ণ প্রভৃতি উধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই 
বিরেচক উধধ সেবনেই রোগী আশ উপকার বোধ করে, এই সঙ্গে বায়ুর 
অন্থুলোমক চতুর্থ ব! চিস্তামণিরস প্রভৃতি ওষধ অবস্থাভেদে সেবন করান 

কর্তব্য । রোগীর অত্যন্ত কশতা ও বায়ুর আধিক্য প্রকাশ পাইলে, পুষ্টিকারক 

এবং বাতত্ন পথ্য ও উষধ প্রদান করিবে। এইবূপ অবস্থায় ছাগলাগ্াতঘ্বত বা 

বৃহত্ছাগলান্ঠ ঘৃত অতি উপকারী। যে সকল দ্রব্য কোষ্ঠবন্ধ হইতে পাবে, 

এরপ দ্রব্য সেবন কর! নিতান্ত গৃহিত । রোগীর উদরে বিষ্ুতৈল বা মধ্যম- 
বিষুতৈল মর্দন করিলে উপকার হয়। এই রোগ সামান্ত ওষধ প্রয়োগ 
দ্বারা একবার নিবৃত্ত হইয়! পুনরায় প্রকাশিত হইতে দেখ! যায়, সুতরাং যত্ব- 

পূর্বক চিকিসা করা আবশ্ঠক। 
আধ্মান। আধান পক্কাশয়গত বাঁযুর কাধ্য। আধানের সঙ্গে 

অন্তান্ত উপদ্রবও প্রকাশ পাইয়! থাকে । বিহ্ুচিকা, অলসক, বিলম্বিক 

ত্রিদোষ জর ও ঝিষু্াজীর্ণ প্রকৃতি রোগে সচরাচর আধ্ান প্রকাশ পাইতে 

দেখাযায়। আযান উপস্থিত হইলে মল ও যুত্ররোধ হয়। রোগ প্রকাশ 

পাইলে, অগ্মিদীপক উধধ এবং উদ্রে তারপিণতৈল মর্দান করিয়া উষ্ণজল দ্বার। 

স্বেদ প্রদান করিবে । রোগ প্রবঙ্গ হইলে মলদ্বারে ত্রিকটা গ্াবর্তি প্রয়োগ 

করা কর্তব্য। কোনস্থলে উদরে দারুষটুক প্রলেপ বা যবপ্রলেপ, কোনও 

স্থলে অবস্থা-বিশেষে উভয়বিধ প্রলেপ ও বন্তিপ্রয়োগ, আবার কোন স্থলে 

চতুর্ণুখ বা চিন্তামণি প্রস্থৃতি উষধ ও সবল শবীরে মৃছ্ুরেচক বা তীক্ষ বিরেচক 
নারাচ চূর্ণ বা মহানারাচচুর্, আধানে প্রয়োগ করা যায়। সাধারণতঃ 
গাতানে* অগ্নিমুখচুর্ণ বা হিঙগষটকচূর্ণ প্রভৃতি অগ্নিদীপক ওধধই প্রয়োগ করা 
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কর্তব্য। যখন বায়ুর প্রবলতা বশতঃ আখ্মান প্রবল ছয় এবং জরাদি বিস্কমান 

থাকে, তখন উহা বাতব্যাধি নামেই অভিহিত হয়, এইরূপ অবস্থায়ও দারুষটুক 

প্রলেপ বা! যবপ্রলেপ প্রভৃতি প্রয়োগ এবং উদ্রে তারপিণ তৈল বা অন্ত 

বাতত্র তৈল মর্দন করিয়। উষ্ণজল দ্বার! শ্বেদ প্রদান করিবে । রোগ কঠিন 
হইলে অবস্থানুসারে বর্তি প্রয়োগ করিবে । কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নারাচচুর্ণ ব! 
মহাঁনারাচ চর্ণ প্রভৃতি বিরেচনার্থ সেবন করিতে দিবে । ওঁষধ দ্বারা দাস্ত 

হইলে, রোগীকে লঘুপাক পথ্য প্রদান এবং প্রত্যহ হি ছাচুর্ণ, চতুম্মুধ বা 

চিন্তামণি প্রভৃতি অবস্থাতেদে সেবন করিতে দিবে । বাতশ্নেম্মার প্রবলা- 
বস্থায় অগরিপ্রদীপনার্থ হিঙ্গ চূর্ণ হিঙ্গ;ষ্টকচূর্ণ বা অগ্নিমুখচুর্ণ এবং কেবলমাত্র 
বায়ু বা! বাতপিত্তের প্রকোপ থাকিলে, চতুন্মুখরস ব! চিস্তামণি প্রভৃতি ওষধ 

রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া কর্তব্য । রোগের প্রথমাবস্থায় যাবৎ ক্ষুধা- 

বোধ ন! হয়, তাবৎ লঙ্ঘন প্রদ্দান করিবে । অনন্তর ক্ষুধাবোধ হইলে, সাগু 

বা মুগযুষ প্রভৃতি সেবন করিতে দ্রিবে। আশ্মান একবারে হ্বাস হইলে এবং 

অগ্নি উদ্দীপিত হইলে, পুরাতন তওুগের অন্নপধ্য প্রদান করিবে । অন্লপথ্য 
প্রদান করিলে রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে ; সুতরাং সাবধানে অন্নপথ্য প্রদান 
কর কর্তব্য । 

_ প্রত্যাধ্ধান । আমাশয়গত বামু কফদ্বার। প্রকুপিত হইয়া প্রত্যা- 
ধানরোগ জন্মায় । প্রত্যাঞ্ানে আমাশয় “্কীত হয় এবং পার্খও হৃদয় তিন্ন 

অন্তান্ত স্থানে আখ্বানের অন্তান্য লক্ষণসকল প্রকাশ পাইতে দেখাষায়। 
এই প্রত্যান্সানরোগেরও আগ্মানের ন্তায় চিকিৎসা 'করিবে। প্রথমতঃ 
বমন করাইয়া অগ্রিদীপক ওষধ এবং উষ্ণজলের শ্বেদ প্রদান কর! কর্তব্য । 

প্রত্যান্মানে রোগীর প্রধানতঃ প্রবল আধ্মান ও শ্বীসক্রিয়া বলবতী হয়। 

ক্তরাং প্রবল আধান নিবৃত্ত না হইলে যতই শ্বাসনাশক ওষধ প্রয়োগ 
করা হউক কিছুতেই উপকার হয় না। প্রত্যায়ান প্রবল হইলে, 

দারুষটক, প্রলেপ বা যবপ্রলেপ বথানিয়মে প্রস্তত করিয়! উদরে প্রয়োগ 
করিলে অনেক স্থলেই বিশেষ উপকার হয়, কিন্তু প্রত্যাশ়ানে আখ্ান 

অত্যন্ত প্রবল হইলে, যুত্রসংজননার্থ বিষ্বিকাদ্য প্রলেপ বা অন্তান্ত 
প্রলেপ বস্তিদেশে প্রয়োগ এবং লিঙ্গে বা যোনিতে উত্তর বস্তি প্রয়োগ 
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করিবে। এই অবস্থায় দাণ্তবন্ধ হইতে পারে; সুতরাং বর্তিপ্রয়োগ করা 
একান্ত কর্তব্য । প্রত্যাপ্ান ও আগ্মান যুগপৎ প্রকাশ পাইলে, রোগ অতি 

প্রবল হয়। এই উত্তয় একপঙ্গে প্রকাশ পাইলে, উদরে তারপিণতৈল বা 
বাতঙ্গতৈল যাগিশ ক্রিয়া উষ্জলঘ্রা শ্বেদপ্রদান করিবে অথবা উষ- 
জলপুর্ণ পাত্রে রোগীকে বসাইবে। এই অবস্থায় শবে, প্রলেপ ও বর্তি 
প্রদান একান্ত কর্তব্য। রোগের প্রথমাবস্থায় বাহ উবধপ্রয়োগ যেরধপ 

আবশ্তক; চিন্বামণি বা চতুর্মখ প্রস্ততি বাতানুলোমক আত্যন্তরিক ওঁষধ 

সেবন করানও অবস্থাবিশেষে.সেইরূপ বর্তব্য। রোগীর প্রতাব এবং কোষ্ঠ- 

শুদ্ধি হইলেঃ রোগের হাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে । এইরূপ অবস্থায় রোগীকে 
হি চূর্ণ, অগ্নিমুখচর্ণ বা হিঙ্গষ্টক প্রভৃতি অগ্রিদীপক বধ প্রদান করা 
কর্তব্য । যে পর্য্যন্ত রোগীর আগ্নানহাস অথবা অগ্রিসবল ন! হয়, তাবৎ. 

রোগীকে লঙ্ঘন প্রদান করিবে। রোগীর ক্ষুধা হইলে, সাগু পথ্য দিবে। 

অনত্তর ক্ষুধাবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ পুরাতন তঙূলের অন্ন ও ব্যঞ্জন পথ্য প্রদ্দান 

করিবে। ূ | 

আমাশয়গত বাতি। নাতি ও. স্তনের মধ্যবর্তী স্থানকে আমাশয় 

কছে। আমাশয়স্থ বায়ু প্রকুপিত হইলে হৃদয়, পার্খ। উদর, ও নাতিদেশে 

বেদনা, পিপাসা, উদগার, বিস্চিকা, ভেদ, বমন, কাস ও শ্বাস, প্রস্ৃতি লক্ষণ 

প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমাশয়োখিত প্রত্যাশ্নানরোগে বায়ু প্রকুপিত 

হইলে, যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, আমাশয়স্থিত বাতরোগে তাহা হইতে 

' অনেক ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়? কিন্তু তাহ! হইলেও প্রত্যাপ্ানের চিকিৎসার 

সহিত আমাশয়গত বাতের চিকিৎসার সামগ্রস্ত আছে। প্রত্যাগ্মানরোগে 
বাসুরই প্রকোপ অধিক পরিলক্ষিত হয়, কিন্ত আমাশয়ন্থ বাতে ক্ষ ও বায়ু 
উভয়ই প্রকুপিত হয় ও তজ্জন্ত বিস্চিকারোগের বহুবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া 
থাকে । আমাশয়গত বাতে বাতপ্নেন্সার আধিক্য থাকিলে হৃদয়, পার্খ, প্রভৃতি 

স্থানে বেদানা) কাস ও শ্বাস অধিক হয়; কিন্ত বায়ুর আধিক্য থাকিলে। 

আখান প্রবল হইয়া থাকে। যাহা হউক, এই রোগের প্রথমাবস্থায় বিস্থচিকা- 
রোগের জায় সাধারপ অগ্নিদীপক ও পাক ওষধ প্রয়োগ কর! কর্তব্য) 

এবং রোগীকে লঙ্ঘন প্রদান সর্বাগ্রে আবন্তক |. .লঙ্ঘনাত্তে বৃহৎ অগ্রিমুখ- 
ও... 
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চর্ণ বা ভান্করলবণ প্রভৃতি অগ্রিবর্ধক উঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

এই রোগে অবস্থাবিশেষে আমাশয়ে উ্ণন্বেদ প্রদান এবং বমনকারক বা 

তীক্ষবিরেচক উধধ সেবন করান যায়। আযাশয়গত বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় 

শ্বাসাদি প্রবল হইলে এবং প্রত্যাানের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, প্রাগুক্ত 
প্রত্যাগ্নানের নিয়মান্ুদারে চিকিৎসা করিবে ও যুক্রসংজননার্থ বিশ্বিকাস্ত- 
প্রলেপ বা অন্থান্ত ্ঈষধ প্রয়োগ করিবে । দাস্তবন্ধ হইলে, হিঙ্গাস্যাবর্তি ব। 
ক্রিকটস্ভাবন্তি প্রয়োগ করা কর্তৃব্য। এই রোগে চিত্রকাদিচুর্ণ, অতি 
উৎকষ্ট উধধ। শ্লেম্সার আধিক্য থাকিলে, অগ্নিদীপক হিঙ্গাভ্ডুর্ণ বা! স্বল্প 
অগ্রিমুখচুর্ণ প্রভৃতি বধ প্রদান করিবে এবং তদ্দার! অশ্থি প্রদীপ্ত হইলে; 

বমনকারক ওষধ বিবেচনার সহিত সেবন করাইয়া বমন করাইবে। অনন্তর 

বিশ্বান্তককাধ ব| বচান্ভকাথ রোগীকে ব্যবস্থা করিবে। এই রোগে 
প্রথমতঃ লঙ্ঘন তত্পরে অগ্নিদীপক শুঁধধদ্বার! আমাশয় সংশোধিত 

হইলে রোগীকে পুরাতন তও্লের অন্ন পথ্য দ্রিবে। কফপ্রবলরোণীয় এই 
উঁধধ প্রয়োগে অগ্নিরৃদ্ধি না হইলে বমনকারক খঁষধ প্রয়োগ করিবে । বাতা- 

ধিক ব্যক্তিকে কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য বিরেচক ওষধ প্রয়োগ করা আবশ্তক । কিন্ত 

থে সকল ব্যক্তির স্বভাবতঃ দান্ভ হইবার সম্ভাবনা, তাহাদিগকে বিরেচক 

গধধ কখনও প্রয়োগ করিবে না, যেহেতু এই আমাশয়গত বাতরোগে 

্বভাবতঃ দাস্ত হইতে পারে। রোগীর অগ্নি সবল হইলে, অন্নভোজনের উপ- 

যুক্ত সময়। তখন রোগীকে পুরাতন শালি তলের অন্ন ও যুদগযুষ প্রস্ভৃতি 

পথ্য দিবে। 

পকাশয়গত বাতি । আযাশয়ের নিয়ে এবং মৃত্রাশয়ের উর্ধতাগে 
পক্কাশয় অবস্থিত। এই পক্কাশয়গত বায়ু কুপিত হইলে আধ্মান, উদ্ূরে গুড়, 

গুড়, শব্দ, উদরে বেদনা, বায়ুর স্তবধতা, যুত্রকৃন্কতা এবং যল ও মৃত্রের 
রুদ্ধতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে । সুতরাং এই রোগে লক্ষণান্ুসারে 
পৃথক্ পৃথক্ গঁধধ সেবন এবং বাত তৈল মর্দন করাইয়া! ল্েদপ্রদান কর! কর্তব্য 
মুত্ররোধ হইলে, বিশ্বিকাগ্ঘপ্রলেপ বা বটপত্রীপ্রলেপপ্রয়োগ এবং মৃত্র- 
কৃদ্কুতা প্রকাশ পাইলে, বস্তিগতবাতের ন্যায় মৃত্রকারক গুবধদ্থারা চিকিৎসা 
করিথে। মৃত্ররোধ হইলে, লারাচচুর্ণ, জিবৃতাদি বটিক এবং হিঙ্গপ্ভাবতি 
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বা ফলবর্তি প্রয়োগ কর! যাইতে পাঁরে। উদরে -আঁগ্মান থাকিলে, যব- 
প্রলেপ বা দারুষট্ক প্রলেপ প্রদান এবং চিন্তামণি বা চতুর্দুখ প্রভৃতি বধ 
ব্যবস্থা করিবে? উদরে বেদনা ও উদর বায়ুপুর্ণ অনুভূত হইলে, মৃহমুঃ 
উষ্ণজলের স্বেদ-প্রদান এবং হিঙ্গ-'গ্রচূর্ণ বা বৈশ্বানরচুর্ণ প্রভৃতি উধধ প্রয়োগ 
করিবে । বিবিধরোগেও পক্কাশয়গত বাছু আনুষঙ্গিক প্রকুপিত হইয়া থাকে । 
জর, অজীর্ণ, বিস্চিকা প্রভৃতি রোগে পককাশয়গত বায়ু প্রকৃপিত হয়। আবার 
অনেকরোগে পক্কাশয়গত বায়ুর প্রকোপের সহিত আমাশয়গত বাছুও প্রকু* 

পিত হইয়া থাকে, সুতরাং পক্কাশরগত বায়ুর প্রকোপ দৃরীকরণার্থ সর্বাগ্রে 
যত্ববান্ হওয়া কর্তব্য। বিহ্চিকারোগে স্থানগত বামুই প্রকৃপিত হয়। 

পকাশয়গত বায়ু প্রকৃপিত হইলে, অনেক স্থলে বস্তি অর্থাৎ মৃত্রাশয়গত বায়ু 
কুপিত হয়। যে স্থলে অন্তান্ত লক্ষণ ক্রমশঃ প্রকাশ না পায়, 

সেই স্থলে এরগতৈলদার1 পিচকারী দিবে । রোগ পুরাতন হইলে, বানু 
প্রবল ব্যক্তিকে শ্নিঞ্চবিরেচক মহামাষটৈল, বৃহত্মাধতৈল ব1! ছাগলাস্ত- 

ঘৃত সেবন করাইবে | জলবায়ুদোষঃ রুক্ষ বা তীক্ষুত্রব্যতোজন ও ধাতুক্ষয় 
প্রভৃতি বহুবিধ কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয়, সুতরাং এ সমস্ত কারণ যাহাতে 

দুরীকৃত হয়, তব্ধপ নিয়মপ্রতিপালন এবং চিন্তামণিঃ চতুর্মখ বা যোগেন্্ররস 

ব্যবস্থা কর! কর্তব্য। যে পধ্যস্ত বায়ুর হাস না হয়, তাবৎ বায়ুর 

অন্ুলোমক অথবা কোষ্ঠশুদ্ধিকারক উ্ধ ও পথ্য রোগীকে সেবন করিতে 

দিবে। 

বস্তিগত বাত । বস্তি অর্থাৎ মৃত্রাশয়গত বায়ু কুপিত হইলে, যৃত্র- 
রোধ ঘা! পুনঃ পুনঃ মৃত্রত্যাগ. হইয়া থাকে |. অন্ান্ত কারণে মৃত্রকচ্ছরোগ 
উৎপন্ন হইলে বস্ভিগত বা প্রকুপিত হয়। এই অবস্থায়, বন্তিশোধনার্থ 

নিরহবস্তি প্রয়োগ করিয়া! সাতদিন পরে আবার অন্কবাসন বস্তি প্রয়োগ 

করিলে বিশেষ উপকার হয় । পুনঃ পুনঃ মৃত্রবন্ধ হইলে বলাগ্ঘচুর্ণ ছুগ্ধসহ বা 
পথ্যাদিচর্ণ মধুর সহিত সেবম করিতে দিবে । -প্লোগীর একেবারে মৃত্রবন্ধ 
হইলে, ঘবক্ষারচূর্ণ ইক্ষুচিনির লিত সেবন করিতে দিবে এবং কুমড়া বীজ 

 বাশশার বীজ পেষণ করিয় মৃত্ধাশয়ের উপরিভাগে লেপ প্রদ্দান করিবে 
কিম্বা আমলা পেষণ করিক্কা যুত্রাশয়ের উপর প্রলেপদিলেও বিশেষ উপকার 
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সাধিত হয়। বিসষ্বিকাদ্যপ্রলেপ বা! বটপত্রীপ্রলেপ দ্বারাও অনেকস্থলে উপকার 
পাওয়া যায়। বিশেষ আবশ্তক হইলে পুরুষের লিঙ্গ বা স্ত্রীলোকের যোনির 

মধ্যে উত্তরবস্তি প্রদীন করিবে। উত্তর বস্তি প্রয়োগের পূর্বে নিরূহবস্তি প্রধান 
আবশ্তক। এই সমস্ত ক্রিয়ান্বার! যুত্র সরলভাবে নির্গত হইলে, রোগীর 
বস্তিস্থানে বি্ুতৈল বা মধ্যমবিক্ুতৈল প্রভৃতি মর্দন করিতে দিবে। মৃত্রা- 

শয়ে বেদন! থাকিলে ত্রিফলালৌহ ছুপ্ধসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
বস্তিগতবাতে বাতান্ছলোমক বিবিধ শীতল দ্রব্য সেবনে ব্োগীর উপকার 

হয়। চিন্তামণি বা চতুর্মখ প্রভৃতি ওষধ নূতন ও পুরাতন সর্বপ্রকার বস্তিগত 
বায়ুরোগেই উপকারী । 

গুহাগত বাত । গুহগতবাতক্লোগে যল ও মৃত্ররোধ, উদরে বেদনা, 
আশ্মানঃ অশ্মরী ও শর্করা প্রভৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং জঙ্ঘ1, উরু, ভ্রিক, 

পার্থ, স্বন্ধ ও পৃষ্ঠদেশে বেদন! অনুমিত হয়। পূর্বোক্ত পক্কাশয়গত বাতের 
নিয়মান্সারে এই 'রোগের চিকিৎসা করিবে । বস্তিগত বাতে যে সমস্ত 
ওষধ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাও অবস্থানুসারে প্রয়োগকর1 যাইতে পারে। 
গুহাগত বাতের উদ্দাবর্তরোগের নিয়মান্ুসারে চিকিৎস। করিলেও উপকার 

হয়। ভদাবর্ত রোগের বাতনাশক ওধধদ্বারা পকাঁশয়গত বাতরোগের 

চিকিৎসা পুর্বে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, গুহগত বাতেও সেই সকল ওষধ 

প্রয়োগ করিবে । 

হৃদৃগত বাতি । হৃদয়গতবাতরোগে মরিচচুর্ণসংঘুক্ত পদ্মগুড়ুচী অথবা 

অশ্বগন্ধাদিচুর্ণ বা দেবদার্বাদিচর্ণ যথানিয়মে প্রস্তত করিয়া উষ্ণজলসহ রোগীকে 
প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে । 

শ্োত্রগত বাত । বায়ু কর্ণগত হইলে, কর্ণাভ্যন্তরে বিবিখ শঙ্খঘণ্টা- 

দির শব্দ শ্রত হয় এবং তৎসহ শ্লেম্বা প্রবল হইলে কের অভ্যন্তরে বেদনা ও 

যাথাতার প্রভৃতি নানাবিধ উপদ্রব প্রকাশ পায়, অতএব বাতশ্লেম্সার লক্ষণ 

প্রকাশ পাইলে, মহালক্ীবিলাসরস সেবন ও বৃহত্দশম্ূলতৈল মাথায় মর্দন 

কর! একান্ত কর্তব্য, কিন্ত কেবলমাত্র বাছুর প্রকোপ পরিলক্ষিত হইলে, 
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চিন্তাষণিরস ও বৃহত্ছাগলাদ্য ঘ্বত সেবন এবং মধ্যমনারায়ণতৈল মর্দন 
সমধিক উপকার পাওয়া যায়। কর্ণাভ্যস্তরে জলাদি প্রবেশ বা জরফোধে 
বধিরতা প্রকাশ পাইলে, হ্প্পল্ক্ষমীবিলাস ব1 মহালক্ীবিলাসরস প্রভৃতি ওবধ 

অত্যন্ত উপকারী । কর্ণরোগে সেই সকল চিকিৎসা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে । 

কর্ণগত বাতরোগে মন্তকে তৈলযর্দন, শীতলজলে স্নান এবং বায়ুনাশক অল্প 

ও পানীয় অতি উপকারী । 

শিরাগত বাত | শিরাগতবাতরোগ বাহায়াম, অন্তরায়াম, খন্বী ও 

কুজজত। প্রভৃতি বাতরোগের অন্তর্গত, অর্থাৎ শিরাসমূহ আশ্রয় কবিয়াই 
এ সযস্ত বাতরোগ উৎপন় হইয়! থাকে। এ সকল রোগের চিকিৎস! 
পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। 

স্নায়ুগত বাত | কুপিত বাছু ন্নায়ুসমূহকে আশ্রয় করিলে শুল, আক্ষেপ, 

কম্প বা দেহের ন্তব্ধত1 প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইয়া থাকে । বিবিধবাত 

রোগে স্নায়ুগতবায়ুর প্রকোপবশতই শুল, আক্ষেপ ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। পক্ষাঘাত ও সর্বাঙ্গগত বাতরোগে দেহের স্তব্ধতা প্রায়শঃ 

প্রবল হয়, কুতরাং বুবিতে হইবে, এ সমস্ত বাতরোগে কুপিত বায়ু স্নায়কে 
আশ্রয় করিয়। থাকে। এজন্ত এ সমস্ত রোগের চিকিৎসাই ক্নায়ুগত বায়ুর 
চিকিৎসামাত্র। সাধারণতঃ স্নাঘুগত বাতরোগে শুলাধিক্য প্রকাশ পাইলে, 
বাতগজাক্ছুশ,  বৃহতবাতগজাদ্কুশ, বাতশৈলেন্দ্ররস, বৃহতসৈম্ধবাদিতৈল 

অত্যন্ত উপকারী । ক্সামুগত বাতরোগে কম্পপ্রবল হইলে, দ্বিগুণাখ্যরস, 

বাতারিরস, নকুলাদ্যতৈল প্রভৃতি ওষধ অত্যন্ত উপকারী । এই প্রকার 
শ্নায়গতবাতে হস্ত পদাদি অঙ্গের আক্ষেপ প্রবল হইলে, বাতকুলাস্তক, 

ও চতুভু'জরস, এবং পুরাতন অবস্থায় বলাতৈল, বলাশৈরেরতৈল বা 
মহাযাবতৈল প্রয়োগ ফিরা! একান্ত কর্তব্য। স্নাম়্গতবাতে দেহের স্তন্ধতা 
হইলে, শাহনন্বেদ শঙ্করশ্েদ, মাষবলাদিকাথ, রসোনাষ্টক, রসোনপিগ্ড . 

প্রভৃতি ওষধ অত্যন্ত উপকারী । ন্নায়্গত বায়ুর প্রকোপবশতঃ আক্ষেপ, 
কম্প বা শুলাঁদি কোনও রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এসকল রোগের 

নু 

কোন একটী ওধধ প্রয়োগে স্বামুগত অন্যান্ত উপসর্গেরও উপকার হয় । .এই' 
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মফল বাতের নূতন অবস্থায় বিবিধ কাধ, বটিকা, স্বেদ-প্রয়োগ ও পুরাতন 
অবস্থায় ঘতসেবন এবং সর্ধাঙ্গে তৈল বা ঘবতাদিমর্দন একান্ত প্রয়োজনীয় । 

সম্িগত বাতি । কুপিত বায়ু সন্ধিকে আশ্রয় করিলে সন্ধির বন্ধন সমস্ত 

শিথিল এবং সদ্ধিস্থানে শুল ও সন্ধিস্থান স্ফীত হয়। প্রমেহাশ্রিত আমবাত ও 

ক্রোষ্ট,কণীর্ষপ্রস্ৃতি রোগে এইরূপ বেদনা ও শোথ অধিক প্রকাশ পাইয়া 

থাকে। যাহা হউক সন্ধিস্থানে শোথ ও শ্ল প্রভৃতি প্রবল হইলে, বিবিধ 

প্রলেপ, ইন্্রবারুণিকাদ্দিযোগ, আমবাতারি বটিকা, রসোনাষ্টক, রসোনপিও, 
বা যোগরাজগুগ গুলু প্রভৃতি ওষধদ্বার সমধিক উপকার পাওয়। যায়। 
রোগের পুরাতন অবস্থায়, মহাবিজয়তৈরবতৈল বা বৃহ সৈম্ধবাদিতৈল 
অতি উপকারী । ্ 

রলগত বাত | কুপিতবায়ু রসাশ্রিত হইলে, সর্ধাঙ্গে সচীবিদ্ধবৎ বেদনা 

এবং শরীরে বর্ণের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইয়া! থাকে । রসাশ্রিত বাতে যেসমস্ত 

লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, আমবাতেও সেই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে । রসা- 

শ্রিত বাতরোগে শঙ্করন্বেদ বা! বালুক! স্বেদ, প্রভৃতি প্রদ্ধান এবং বাতগজাদ্ষুশ, 
মহাবাতগজাছুশ বা রামবাণ প্রভৃতি ওবধ সেবন করান কর্তব্য । পুরাতন 

অবস্থায় বিজয়তৈরবতৈল, মহাবিজ়ভৈরবতৈল বা বৃহতসৈন্মবাগ্থতৈল প্রভৃতি 
গাত্রে মর্দন করিতে দিবে । 

রক্তগত বাতি | কুপিত বায় রক্তগত হইলে, শরীরে অত্যন্তবেদনা, 

স্তাপ, দেহের বিবর্ণতা, অরুচি, শরীরে ব্রণোৎ্পত্তি এবং ভোজন করিলে 
শরীরের স্তন্ধতা প্রসূতি যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, বাতরক্তাদিরোগেও, 
সেই সমস্ত লক্ষণ অনেকাংশে পরিলক্ষিত হয়| কিন্তু উভয়রোগের মধ্যে প্রতেদ 

আছে। বামুব্রক্তগত হইলে, গাত্র শীতললেপ প্রদান এবং যে স্থানে ব্রণ 
উৎপন্ন হয়, সেই স্থান হইতে রক্তমোক্ষণ কর! কর্তব্য। সিংহনাদগুগ গুলু 
প্রভৃতি বিবেক ুঁধধ এবং অমৃতাস্তগুগ গুলু ও অশ্বগন্ধতৈল এই রোগে 

অতি উপকারী । 
_. মাংসগত বাতি মাংসগত বাতরোগে দেহের গুকুতা। স্তব্ধতা ও. 

ঘুগ্যাঘাতবৎ অতান্ত. বেকল।. এবং. বেদনাযুক্ত স্থানের নিশ্চলত! প্রকাশ: 
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পায় । এই রোগে সিংহনাদগুগ গুলু বা অগন্তান্ত বিরেচক উধধ প্রত [হ 

রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে, বিরেচনার্চ 
মাবতৈল, মহামাবতৈল বা মধ্যমনারায়ণটততল, উষ্ণ ছৃগ্ধসহ পাল করিতে 
দিলে অসাধারণ উপকার হয়। 

মেদোগত বাত | মেদোগত বাতরোগে মাংসাশ্রিত বাতের ন্যায় লক্ষণ: 

প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং এই রোগে শরীরের স্থানে স্থানে গ্রন্থি ব্রণ এবং 
অল্প বেদন! প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় শোণিতশোধক অথচ তীক্ষবিরেচক 
ওষধ প্রদান করা কর্তব্য । বিরেচন ভিন্ন এই বাত কোনও মতে প্রশমিত 

হয় না। বিরেচক ওবধ প্রদান করিলে শরীরের গ্রন্থিনকল নরম হয় এবং 

ব্রণস্থানের বেদন! অনেকাংশে হাস পাইতে থাকে । 

অস্থিগত বাতি । অস্থি ও মজ্জাগত বাতরোগে অস্থি ও বনি 

বেদনা, মাংসক্ষয় ও বলহ্বাস পায়। এই রোগ অতি কঠিন। এই রোগে 

ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল বলাতৈল বা অশ্বগন্ধাতৈল প্রভৃতি অবস্থান্ুসারে গাত্রে 

মর্দন এবং অশ্বগন্ধাঘ্ত ব৷ ছাঁগলাগ্ঘঘৃত প্রভৃতি রোগীকে অবস্থান্থসারে 

সেবন করিতে দিবে । 

মজ্জাগত বাতি । অস্থিগত বাতরোগের ন্যায় মজ্জাগত বাতরোগের 

চিকিৎসা করিবে । রোগ পুরাতন হইলে ব্রিশতী প্রসারণীতৈল, সপুশতিক- 

প্রসারণীতৈল, একাদশ শতিকপ্রসারণীতৈল, বলাতৈল ব। অশ্বগন্ধাতৈল 
এবং হংসাদিঘ্বৃত প্রভৃতি বাতাদি দোষভেদে রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে 

দিবে। এই রাগে অশ্বগন্ধাঘৃত, ছাগলাগ্ঘ্বত ব। বৃহতছাগলাদ্যঘৃত প্রভৃতি 

সেবনে বিশেষ উপকার সাধিত হয়। 

শুক্রগত বাত | শুক্রগত ঘাতে রোগীর গান্তররে কেতকাদ্যতৈল মালিশ 

এবং বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘ্বত, অমৃতপ্রাশত্বত ব৷ বৃহত্ছাগলাগ্তঘৃত সেবন করান 
কর্তব্য । যোগেক্রস, চিন্তামণি বা চতুণ্ু প্রভৃতি ওষধ অস্পান-বিশেষে 

দেবন করাইলেও উপকার পাওয়া যায়। শুক্রগতবাতরোগে রোগীকে হুঞ্ধ, 
ছাগমাংসযৃধ প্রভৃতি শুক্রবর্ধক পথ্য প্রদান করা একান্ত কর্তব্য । যে সমস্ত 
ব্য তৃপ্তিপম্পাদক, তাহাও অবস্থাতেদে রোগ্রীকে সেবন করিতে দিবে। 
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. এশিরোগ্রহ 1 শিরোগ্রহরোগে শিরোধারক শিরাসমৃছের রুক্ষতা এবং 

তাহাতে বেদনা ও কষ্ণাত। প্রকাশ পাইয়। ধাকে। এইরোগ কষ্টপাধ্য। 

কোগের প্রথমাবস্থায় লক্ষ্মীবিলাস, নারদীয়লক্মীবিলাস, বৃহৎ নারদী়লক্ষমী- 
বিলালরস বা মহালক্ীবিলাস প্রভৃতি ওধধ প্রয়োগ করিবে । কোষ্ঠবন্ধ 
ধাকিলে, ঘশমুলকাথে এরওটতৈল মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। 
যেহেতু কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে শিরোগ্রহ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া থাকে । কোষ্ঠ- 
দ্ধির জন্য প্রাতে যোগরাজগুগগুনু সেবন করাইলে, আরও উপকার 

হয়। রোগ পুরাতন হইলে বৃহত্দশমূলতৈল ব1 ব্রিশতীপ্রসারণীতৈল ষস্তকে 
মালিশ করিতে দিবে, কিন্ত বায়ুর আধিক্য থাকিলে; উচ্থার পরিবর্তে 
স্বল্পপ্রসারণীতৈল ব1 পুষ্পরাঁজপ্রসারণীতৈল মালিশ করান কর্তব্য । বড়বিন্দু 
তেলের নম্য প্রয়োগঘারা অনেক স্থলে মহান্ উপকার হয়। বৃহৎ ছাগলাস্চ- 

সত বা মযু্রান্তৃত এই রোগে সমধিক উপকারী। শিরোগ্রহের বিশেষ 
চিকিৎসা! শিরোরোগে ত্রষ্টব্য। 

জ্স্তা। বায়ু দ্বারা পুনঃ পুনঃ জ্স্তা অর্থাৎ হাই উখিত হইয়। থাকে । 

এইরোগে শুঠ্যাদিচূর্ণ সেবন করিতে দিবে এবং সুকোমল শয্যায় রোগীকে 
শায়িত করাইবে | রোগীর গাত্রে কটুতৈল মর্দন বা তাহাকে মধুরদ্রব্য ভোজন 
করাইলেও সমধিক উপকার হয়। অনেকন্থলে ইচ্ছানুরূপ তান্ুল ভক্ষণদ্বারাও 
জস্ভা নিঘভি হইতে দেখা যায়। 

রসাজ্ঞান। রসাজ্ঞান অর্থাৎ তিক্ত, অগ্ন প্রভৃতি রসজ্ঞানের অভাব । 

এই রোগ হইলে রোগীর জিহ্বায় সৈন্ধবাদ্যুর্ণ মর্দন করিতে দিবে। এক্লপ 
ভাবে মর্দন করাইবে, যেন জিহ্বার ময়ল। সম্যক্ প্রকারে ছুরীভূত হয়। রসা- 
জানরোগে পিভাধিক ব্যক্তির জিহ্বার কিরাতাদিচুর্ণ ঘর্ষণ এবং গ্েম্সাধিক 
ব্যক্তির জিহ্বায় আদাররস ধর্ষণ করিলে রোগীর কটুতিক্তা্দিরস বোধ হয়। 

স্থপ্তবাত। সুগ্তবাত অর্থাৎ ত্বকৃশৃন্তত1। স্পর্শজ্ঞানশৃন্ততায় যে স্থানে 

স্পর্শশক্তির অতাব পরিলক্ষিত হইবে, সেই স্থানের রক্তযোক্ষণ করিবে এবং 
তৎপর তৈল ও সৈম্ধবলবণ একঝ্স করিয়। অঙ্গারাগ্মিতে প্রদান করিণে, তাহ। 
হইতে যে ধূম উবিত হুইবে, সেইধৃম রোগীর ব্যাধিস্থানে 'লাগাইবে। 



বাতব্যাধি-চিকিৎসা | ৫৮৫ 

কিন্তু পক্ষাধাঁতাদির়োগে প্ররূপ স্পর্শজ্ঞানের অভাব হইলে, অন্যকোন তউধধ 
প্রয়োগ না করিয়। সেই রোগের নিয়মান্ুসারে চিকিৎস। করিবে এবং বিন্ 
ঝিন্ প্রস্তুতি বাতরোগেও স্পর্শজ্ঞানাভাব হইলে, সেই রোগের নিয়মাচ্ছসাঁরে 
চিকিৎসা করিবে । ূ 

পিতাশ্রিত প্রাণবাযুদ্বার! বমন, দাহ প্রভৃতি যে সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়, 

সেই সমস্ত রোগে বাতপিত্তনাশক ক্রিয়া করিবে অর্থাৎ কোষ্ঠগুদ্ধিকারক 

অথচ পিত্বনাশক ওষধ সেবন করিতে দিবে । উদানবায়ু পিভকে আশ্রয় 
করিলেও দাহ; মৃষ্ছা, ভ্রম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়; সুতরাং এইরোগেও পূর্ববৎ 
বায়ূ ও পিত্বনাশক চিকিৎসা! করিবে । উদানবাযু কফাশ্রিত হইলে রোগীর 
ঘর্মাভাব, বিষণূত, অগ্রিমান্দ্য ও শীত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ প্রায়, এই রোগে 

বাতশ্নেম্সনাশক ওঁষধ সেবন করিতে দিবে । এইরূপ পিত্ত বাতাশ্রিত অথবা 

বায়ু পিত্তাশ্রিত হইলে, বাতপিত্তনাশক ওষধ প্রয়োগ করিবে। বায়ু শ্রেক্সা- 
শ্রিত অথবা শ্লেম্মা বাতাশ্রিত্ হইলে, বাতশ্নেক্সনিবর্তক চিকিৎসা করিবে । এই 

প্রকার বমন, দাহঃ বিষঞ্ত।ঃ ভ্রম, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ যে রোগের সঙ্গে 

প্রকাশ পায়; সেই রোগের সহিত তাহারও চিকিৎসা করিবে । বমনে 
কোনস্থলে মৃছ্বিরেচক ওঁষধ প্রয়োগ কর্তব্য, আবার যেস্লে দাস্ত প্রবল 

থাকে, সেস্থলে পিত্তনাশক অথচ ধারক ওধধ প্রয়োগ করা আবশ্তক। দাহ- 

রোগে কোনস্থলে পিশ্তনাঁশক মুছুবিরেচক ওধধ প্রয়োগ কর] হয়; আবার 

অতীসারাদিরোগে পিত্তনাশক ধারক গুঁষধ প্রয়োগের আবশ্কত। হয়। 

সাধারণতঃ বাতরোগের নৃতনাবস্থায় স্বেদপ্রয়োগ, বটিকা. অবলেহ, কাথ প্রভৃতি 
ওঁধধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে । জ্বর; কাস প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় 

যেরূপ তৈল, ঘ্বত প্রয়োগ করিতে হয়, বাতবোগেরও পুরাতন অবস্থায় সেই- 

দ্ধপ তৈল ঘ্বতাদি প্রয়োগ কর] কর্তব্য । কিন্তু বৃদ্ধ বা পরিশ্রমাসক্ত ব্যক্তির 

শরীরে বামুর রুক্ষতাবিনাশের জন্য সচরাচর তৈলাদি প্রয়োগ করা হইয়া 
থাকে, তাহাদের বটিকা, কাথ প্রতি অনেক সময় আবশ্তক হয় না। 
ছঁগলাগ্ঠরত, বৃহৎ ছাগলাছাপুত্ত, অমৃতপ্রাশুত বা অশ্বগন্ধাঘ্বত প্রভৃতি কতক- 

গুলি উষধ প্রমেহান্থিত, ক্ষীণধাতু; কৃশ ও দুর্ববলব্যক্তির শ্বতাবতঃ বাতাধিক্য 
অবস্থায় প্রযুক্ত হইয়! থাকে, যেহেতু স্নেহদ্রব্য.ভিন্ন অন্ঠান্য ড্রবাদ্ধার। তাহাদের 

৯৯ 
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অতাব পূরণ কর] যায় না। অনেকস্থলে বায়ু ভি্নরোগ দ্বারা প্রকুপিত 
হইয়াথাকে। প্রমেহ, মুত্রকচ্ছ, যুত্ধাথাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগে অত্যধিক. 
রগ, রক্তাদি ধাতুর ক্ষয়বশতঃ শরীরে বায়ুর আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। এ 

সমস্ত রোগে মূলবোগনাশক ইষধদ্রার। বাযু প্রশমিত হর না; তজ্জন্য পৃথক 
বাযুনাশক ওষধ সেবন করাইতে হয় । প্রমেহ হইতে ধাতুক্ষয়বশতঃ বাস 
প্রকুপিত সইলে, বৃহৎ ছাগলাগ্যঘ্বত বা অমৃতপ্রাশঘ্বত অতি উপকারী। 

মুত্ররুজ্ছ বা মৃত্রাঘাতরোগে বায়ু প্রকুপিত হইলে, চতুম্মুথ বা যোগেন্্ররস 
প্রভৃতি ওষধ সেবন করান কর্তব্য । " & 

সোমরোগে মৃত্রাধিক্যবশতঃ শরীর বাতাধিক হইলে, বায়ুপ্রশমক তৈল 
ঘৃত ও বটিক! প্রয়োগ করিবে । এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন রোগে বায়ুর প্রকোপ 

হইলে বায়ুর শান্তিকারক ভিন্ন ভিন্ন ওষধ প্রয়োগ করা যায়। আবার 

অনেক রোগের ওষধ মুলীভূতরোগ নষ্ট করিয়া বায়ুর শমতা৷ উৎপাদন করে। 
যথা-জ্বরঃ কাস, রক্তপিত্ত প্রস্ততি রোগের পুরাতন অবস্থায় তৈল, ঘ্বত 

প্রস্তুতি বধ জর ও কাস প্রভৃতি দুরীভূত করিয়! শরীরস্থ বায়ুর শমতা 

জন্মায়। কোন কোন রোগে উপসরাঁভূত বায়ু এতদুর প্রবল হয় যে বায়ু 
প্রশমিত না হইলে, সেই মূলরোগ একবারে দুরীভূত হয় না। বাতজ অর্শঃ 
বিষ্টন্ধাজীর্ণ ও অধোগত অস্নপিত্ত প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠস্থ বায়ূ হাস না হইলে 

কোনমতে এ রোগ প্রশমিত হয় না। অতএব বায়ু যে রোগের সঙ্গে যেরূপ- 

ভাবে অবস্থান করে, সেইরূপভাবে তাহার প্রশমনার্থ ওধধ প্রদান কর! 

বর্তব্য। শ্র্রেম্সাশিত বায়ুরোগে যে সমস্ত ওষধ প্রযুক্ত হয়, পিতাশ্রিত বামুর 

উষধ তাহা হইতে ভিন্ন, আবার রসাশ্রিত বায়ুর যে গুধধ, রক্তাশ্রিত বায়ুর 

উধধ তাহ অপেক্ষা ভিন্ন, রক্তাশ্রিত বায়ুর যে ওষধ, শুক্রাশ্রিত বায়ূ ওঁষধ 

তাহা হইতে অন্তরূপ, এইরূপ শিরোৌগত বাঘুর যে ওষধ বক্ষোগত বামুর 
বধ তাহ! অপেক্ষা অন্তপ্রকার এবং বক্ষোগত বায়ুর ৪ষধ হইতে আমাশয়গত 

বায়ুর, আমাশয়গত বায়ুর ওষধ হইতে পককাশয়গত বায়ুর, পক্কাশয়গত বায়ুর 

ওউষধ হইতে বস্তিগত বায়ুর উষধ অনেকাংশে শ্বতন্ত্র। এইরূপ শির? ল্সায়ু 

প্রভৃতিগত বায়ুর পৃথক্ পৃথক 'উধধ নিরূপণ করিয়! চিকিৎসা কাধ্য প্রবৃত্ত: 

হওয়াই বুদ্ধিমতার পরচয়। 
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বাতব্যাধিরোগে-__ওষধ । 

_ দশমুলকাথ । আঞ্ষেপকঃ অস্তরায়াম, বহিরায়াম, সর্বাঙ্গবাত, 

হন্ুত্তসত, মৃকত্ব, মিন্মিনত্ব) মন্ান্তত্ত ও শিরোগ্রহ প্রত্তি বাতরোগের প্রথম 

অবস্থায় রোগীর ইন্দ্রিয়ের বিকলতা দুষ্ট হইলে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, 
এই ক্কাথে এরগুতৈল প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দ্বিবে। কোষ্ঠতুদ্ধি 
থাকিলে এরগতৈল অল্লপরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। 

দশমূলকাথ | প্রস্ততবিধি *৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । | 

রাক্সাসপ্তক | একাঙগবাত, সর্বাঙ্গবাত,বাহুশোষ, অববাছক। বিশ্বচী, 

গৃ্সসী, খঞ্জতা, পঙ্গৃতা, কলায়খঞ্জতা এবং শিরা ও নায়ুগতবাতেরঁ প্রথমাবস্থায় 

রোগীর হস্ত) পদ বা অন্ঠান্ঠ অঙ্গে বেদনা, ভারবোধ বা তংসঙ্গে জরভাব 

থাকিলে, এই ওষধ রোগীকে প্রতিদিন প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে 

দিবে । কোষ্ঠকাঠিন্ত থাকিলে এরগতৈল প্রক্ষেপ দিবে। 

রাম্সীসপ্তক | রান্না, গুলঞ্চ? সোন্দীল, দেবদারু, গোসক্ষুর, এরগুমুল ও পুনর্ণবা) এই সমস্ত 

ব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা,শেব ৮ তোলা । প্রক্ষেপ_-শু ঠচুর্ণ।*আনা। 

রাক্নাদশমূল | একাঙ্গবাত, সর্বাঙ্গবাত, বাহুশোষ, অববাহক, 

ক্রোষ্ট,কণীর্ঘ, বিশ্বচী, গৃরসী, খঞ্জত!, পঙ্গৃতা, কলারখঞ্জতা, কুক্গত। এবং শিরা 
ও ন্নামুগত বাতরোগের প্রথম অবস্থার হস্ত, পদাদি ইন্দরিয়ের ক্রিয়] হাস অথবা 
বেদন। বা ভারবোধ হইলে, এই ক্কাথ রোগীকে প্রতিদ্দিন প্র।তে সিদ্ধ করিয়া 

সেবন করিতে দিধে। কোষ্ঠকাঠিন্ত থাকিলে এ কাথের সহিত এরগতৈল 
মিশ্রিত করিয়া লইবে। 

রাক্মাদশমূল | বিশ্বাল, শোণাছাল, গাস্তায়ীছাল, পারুল, গণিগ়ারী, শালপ।ণী, চাকুলে, 

বুহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, গুলঞচ, এরগমুশ, রাস্সা, এ ১ এবং দেবদারু ; এই সকল ভ্তরধ্য 

মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেন ৮ ভোলা | 

 স্বল্পরাক্াদি কাথ | অদ্দিত, শিরঃশূল ও নন্তাস্তস্ত প্রভৃতি বাত- 

রোগের প্রথযাবস্থায় এই ক্কাথ রোগীকে প্রতিদিন প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন 

করিতে দ্িবে। 



৫৮৮ আয়ুর্ষেদ-শিক্ষা। 

হবয়রান্াদি কাথ। রান্সা, শু ঠ, বিড়ঙ্গ, এরওমূল। হরীতকী, আযলকী, বহেড়া, বিশ্বছাল, 
শোণাছাল, গাস্তীরীছাল, পারুলছাল, গণিয়ীরী, শীলপাণী, চাকুলে, বুহতী, কণ্টকারী ও 

গোন্ষুর ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । 

মহারাক্সাদি ক্কাথ । একাঙ্গবাত, সর্বাঙ্গগতবাত, বাহুশোধ, বিশ্বচী, 

অববাহক, গৃসী, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কলারথগ্রতা, কুজতা, গাত্রকম্প, অন্দিত, 
হনুস্তস্ত। এবং ক্রোষ্টকশীর্ষ প্রস্থৃতি বাতরোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় ইন্জিয়ের 
বিকলতা, শরীর ভার বা! অসাড়ঝোধ অথব] বেদন] প্রভৃতি থাকিলে, এই 

কাথের সহিত শুহীচুর্ণ, বক্ষ্যমাণ আতাগ্চুর্ণ বা অলনুষাদ্চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া 
রোঁগ্বীকে সেবন করিতে দিবে । ্ 

মহারাস্নাদি কাথ। রাস্সা, এরগুমুল, বাসকছাল, দুরীলভা, শঠী, দেবদারু, বেড়েলা, 
মুখা। শু ঠ, জাতইব, হরীতকী, গোক্ষুর, সোন্দাল, যৌরী, ধনে, পুনর্ণবা, অশ্বগন্ধ1, গুল, 

পিপুলঃ বিস্ত/রকবীজ, শতমূলী, বচ ঝিপ্টশী, চই, বৃহ্ৃতী ও কণ্টকারী; এই সকল দ্রব্য সম- 

ভাগ রাম্না ২ ভাগ, এই ২৮ ভাগ জ্রব্য ঘিলিত ২ তোলা পরিমাণে লইয়া ৩২ তোলা জলে 

পাক করিবে, ৪ ভাগের ১ ভাঁগ অর্থাৎ ৮ ভোলা খাকিতে ক্কাথ গ্রহণ করিবে । 

মাষাদি কাথ । পক্ষাঘাত অথবা সর্বাজগতবাতরোগের প্রথমাবস্থায় 

এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে; বামু এবং শ্রেম্মার গরবলা বস্থায় 
যাব শরীরে বেদন। বিদ্যমান থাকে, তাবৎ এই ক্কাথ সেবন করাইবে। 

মাষাদি ক্কাথ | মাষকলাই,শুকশিশ্ী ীজ, এরগুমুূল ও হেড়েলা ; এই সকল দ্রব্য সম্ভাঁগে 

২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । প্রক্ষেপ হিং %* আনা ও সৈন্ধবলবণ 9০ আন] । 

মাধবলাদি কধাথ । একাঙ্গবাত, সর্বাঙ্গবাত, মন্ত'ত্তম্ত ও অর্দিত 

প্রভৃতি বাতরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর ইন্দ্রিয়বিকল এবং শরীরের জড়তা 

লক্ষিত হইলে, এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

মাষবলাদি ক্কাথ। মাষকলায়, বেড়েলামূল, শৃকশিশ্বীবীজ, গন্ধতৃণঃ রাস্মা। অশ্বগন্ধামূল, 

ও এরগমূল ; এই জনস্ত দ্রব্য সমভাগে মিঙ্গিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেৰ ৮ তোল! । 

প্রক্ষেপ--হিং ২ রতি এবং সৈজব লবণ ।* আনা । 

তগরাদি ক্কাথ | প্রলাপরোগে রোগী নিরর্থক ৰাক্য উচ্চারণ করিলে 

তাহাকে এই ক্কাথ সেবন করিতে দিবে । 
তগরাদি ক্লাথ। তগরপাছুকা। ক্ষেৎ্পপড়া, সোদাল, মুখা, কটুকী, বেণারসুল,। অশ্বগন্ধা, 



বাতব্যাধি-চিকিৎসা | ৫৮৯ 

্রার্থী, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, শঙ্পুষ্পী; বিহ্ছাল, শোণাছাল, গান্তারীছাল, পারুল, গণিয়ারী, 

শালপাণী, চাকুলেঃ বুহতী, কণ্টকারী ও গ্োক্ষুর, এই সকল দ্রব্য সমভাঁগে লিলিত ২ তোলা; 

জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ ভোলা। 

ভাতিকাগ্ভকাথ | আমাশয়গতবাতে রোগীর হৃদয় ও পীঁ্থদেশ 

প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং তজ্জন্ত বমন, উদগার প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই 
কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । 

ভূতিকাগ্ঠ ক্কাথ | গন্ধতৃণ, হরীতকী, শঠী, ও কুড়; এই সকল ভ্রব্য সম্ভাগে মিশিত 

২ তো জল ৩২ তোলা; শেষ ৮.তোলা। 

বিল্বাগ্ক্কাথ । 'ামাশয়গতবাত প্রবল হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর 

দাস্ত, বমন, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ক্কাথ তাহাকে সেবন 

করিতে দিবে । 

বিল্বী্য ককাথ | বেলশু ঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু ও শঠ; এই সকল দ্রব্য সনভাগে মিলিত 

২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোল।। 

বচাদিকাথ । আমাশয়গত বাঘু প্রকৃপিত হইয়! হৃদয়, পার্খদেশ ও 

উদর প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং অক্রোদগার উৎপাদন করিলে, এই ক্কাথ 

রোগীকে সেবন করিতে দ্রেবে। 

বচাদি ক্কাথ। বট, আতইষ, পিগ্ললী ও ঘিট.লবণ; এই সমস্ত দ্রব্য সম্ভাগে ২ তোলা, 

জল ৩২ তোলা, খেন ৮ তোলা! 

ইক্রবারুণিকাযোগ |. সন্ধিস্থিত বায়ুর প্রকোপহেত্ রোগীর সন্ধি- 

স্থলে বেদন। এবং সন্ধিস্কীত হইলে, এই ওঁষধ উষ্ণছ্বলসহ সেবন করাইবে। 

ইন্্রবারুণিকা যোগ | রাখালশসার মুল, পিপুল ও পুরাতন গুড়; সমভাগে লইয়া 

যর্দন করিবে । মাত্রা ।* আনা বা ॥* তোল।। 

রসোনকন্ক | পক্ষাঘাত ও সর্দাক্গগতবাত প্রসৃতি রোগে বাত ও 

শ্লেশ্স! প্রধল হইলে, এই ওষধ প্রত্যহ রোগীকে সেবন করাইবে। ইহা! আশ্চর্য্য 
ফলপ্রদ। অনুপান--ছুপ্ধ ব তিলতৈল। | 

রসোনকন্ধ। শৌধিত রসথন শিলায় পেষণ করিয়া প্রথম দিন।* আনা, ২য় দিন ॥০ 
তোল।, এইরূপে প্রতিদিন বৃদ্ধি করতঃ ৭ দিন পর্য্যন্ত সেবন করাইবে। 



৫৯৩ আযুর্ব্বে-শিক্ষা। 

শাল্বনন্েদ। আক্ষেপক, একাঙ্গবাত (পক্ষাঘাত), সর্কাঙ্গবাত, 

বাঁছশোধ, অববাহুক ও ধন্ুত্তস্ত প্রভৃতি বাতরোগে আক্ষেপ, স্পর্শশভির 

অভাব, হস্ত, পদাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তিত্বাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই শ্বেদ 

রোগীর গাত্রে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিবে । রোগের আরম্তকাল হইতে যে 
পর্য্স্ত এরূপ অবস্থার পরিবর্তন না হয়, তাবৎ স্বেদপ্রদান করা আবশ্বাক। 

পক্ষাঘাতরোগে এই ম্বেদ অতি উপকারী । 
শান্বনস্বেদ| কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, গুলঞ্চ, বংশলোচন, মুগাণী, মাষাণী, অস্বগঞ্ধী, 

'অনন্তমূল, পুণুরিয়াকা ষ্ঠ, কাকড় শৃঙ্গী, পদ্মকাষ্ঠ, বেড়েপা, গোরক্ষচাকুলে, কিস্মিস্, জীবস্তী, 

বষ্টিয়ধুঃ দেবদারু, হরিদ্রা, শ্বেতঅপরাজিতার মুল, আকন্দমূগ্গ, গোক্ষুর, তগরপাছুকা, মুখা, 

দান্ুচিনি, রেড়ীর মূল, রক্ত কাঞ্চনের ছাল, কয়েৎবেল, বাবলার ছাল, গণশিয়ারী, কাশের, 

মূল, পাথরচুণরপাঁত।, সাচিশাক' ছড় ছুড়ে, পুনর্ণবা, কুড়, কাপাসবীজ, শুকশিশ্বীবীল্, শত- 

মূলী, বকছাল, তেউডীমূল, শঠী, ঝাটী মূল, শ্বেতবেড়েলারমূল, যবধান, কুল, কুলখকলাই, 

বেলছ'ল, শোণাছাল, গাস্তারীছাল, পারুলছাল, শীলপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ; এই 
সকল দ্রব্য একত্র কুট্টিত করিয়া লইবে। এই সকল দ্রব্যের সমান বরাহ মাংস, অভাবে 

কচ্ছপের মাংস বা তদভাবে ছাগমাংস লইবে, অনস্তর সমস্ত একত্র করিয়া সমস্তের আটগুণ 

জল এবং পাতিলেবু, কাঁগজীলেবুঃ গোড়ালেবু; ছোলঙ্গলেবুঃ কমলালেবু, অন্লবেতস, কুল, 

দাড়িম ও তেঁতুল, ইহাদের প্রত্যেকে ৬ তোলা, সৈদ্ধব, বিট লবণ ইহাদের প্রিত্যেকে ১৮ 

তোলা, ঘ্বৃত /* পোয়া, তিলতৈল /* পোয়া, এরগতৈল /* পোয়া কাজি /২ সের, 

দধির মাত /২ সের, এই সমস্ত ভ্্রব্য একত্র করিয়! অগ্নিতে সিদ্ধ করিবে, মাংস জ্দ সিদ্ধ 

হইলে পাত্র হইতে এ সমস্ত দ্রব্যের কিয়দংশ লইয়! ভেরেওা বা রেড়ীপাতায় বেষ্টন করিয়া 

যথাসম্ভব ,উষঞ্ থাকিতে স্বেদ দ্দিতে থাকিবে । সব্বাঙ্গগত বাঁতরোৌগে ২৩ জনে এক সময় 

রোগীকে স্বেদপ্রদীন করিবে । স্বেদদ্রব্য শীতল হইলে উহ! পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া 

পুনরায় গরম ও পাতায় বেষ্টন পূর্বক স্বেদ দিবে। শ্ষেদ প্রস্তত সম্বন্ধে ভিন্ন ভিক্ন মত 

দুষ্ট হয়। অনেকে মাংসপিদ্ধ করিয়া তাহার সহিত অন্যান্য ভ্রব্য মিশাইয়! পুনর্ববার সিঙ্ধ 

করিয়। তন্বারা ম্বেদ প্রদান করেন। ' যাহা হউক যাংস এবং এ কাকোল্যাদিদ্রব্য একক্র 

সি করিয়া শ্বেদ দিলেও তীহাতে গুণের হাসবৃপ্ধি হয় না! 

শঙ্করস্বেদ । কুজত।, মন্তাস্তন্ত; বিশ্বচী, গৃঞ্সী, ক্রোষ্টকশীর্ষ, ত্রিকশৃঙ্গ 

ও সন্ধিগত প্রভৃতি বাতরোগে স্থান-বিশেষে প্রবল বেদন। এবং বাতগ্নেম্া। 

প্রবল হইলে; এই স্থেদ প্রদান করিবে; কিন্তু বেদন। অল্প থাকিলে :এবংস্পর্শ- 
হীনত। লক্ষিত হইলে ব্েদপ্রধান 'করিবে না। বাতাধিক বা রুক্ষ ব্যক্তির 
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পক্ষে এই খ্রেদ প্রযোজ্য নহে। হস্ত পদ, অঙ্গুলি, গুর্ফ, স্বন্ধ ও কটি প্রত্তৃতি 
স্থানে বেদনা প্রবল হইলে এবং আমরসের প্রবলতা অনুভূত হইলে, এই 
শ্বেদ অতি উপকারী । রোগীর যাবৎ বেদনা হ্রাস না হয়, তাবৎ প্রতিদিম 

স্বেদ প্রদান করিবে । আমরসযুক্ত বাত অর্থাৎ আমবাতেই এই স্বেদ প্রশস্ত, 
তথাপি দেশ, কাল অনুসারে বা অবস্থাবিশেষে বাতেও প্রয়োগ কর! 

যাইতে পারে। 

শঙ্মরস্মেদ | কার্পাসবীজ, কুলখকলাই, ছিল, যবধাঁন, লালভেরেগডার ষুল, মসিনা, 

পুমর্ণৰা। শণবীজ এবং শজজিনাবীজ, এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে মতগুলি দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা 
সমভাগে একত্র কু উত ও কাজিতে সিক্ত করিয়া ছুইটী পুটুলী প্রস্তুত করিবে। অনস্তর 
একটা হাড়ীতে কী্জিপূর্ণ করিয়া তাহার মুখে বহুচ্ছিপ্র বিশিষ্ট একখানা*শরা বসাইয়া 
সন্ধিস্থানে লেপ দিবে এবং এ শতার উপর ছুইটী পুটুলী স্থাপন করিবে | তৎপর কাঁজি উষ্ণ 

হইয়। ঘখন উহার তাপে পুটুলী উষ্ণ হইবে, তখন এক একটী পুটুলী দ্বারা ক্রমাস্ব় স্বেদ- 

প্রদান করিবে। একটী পুটুলী শীতল হইলে, উহ] শরায় রাখিয়া অন্য পুটুলী দ্বারা স্বেদ 

দিবে। 

শুগ্যাদিচুর্ণ | বায়ুদ্ধারা পুনঃ পুনঃ জা প্রকাশ পাইলে, এই চূর্ণ 

রোগীকে জলসুহ সেবন করিতে দিবে। 

স্যা্ি চুর্ণ। শুঠ্ঠী, পিপুল, যরিচ, সমানী ও সৈন্ধবলনণ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে 
পইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা %* আনা । 

বলাগ্যচুণ | বস্তিগতবাতরোগে রোগীর বস্তিদেশ আক্রান্ত হইলে 
এবং তজ্জন্ত পুনঃ পুনঃ অল্প অঙ্গ প্রত্রাব, প্রতাবে যন্ত্রণ। ব৷ প্রত্রাব সহসা বন্ধ 

হওয়! ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে হুগ্ধসহ সেবন : 
$রিতে দিবে । ইহা! মৃত্রকুদ্ত। মৃত্রাঘাত এবং অগ্রীরোগেও অনেকস্থলে 

+তি উপকারী । 

বলাদ্ চুর্ণ। বেড়েলা, বোড়াচক্র ও দারুচিনি ইহাদের চূর্ণ সমন্ভাগ এবং সর্ববসমান 
£চিনি মিশ্রিত করিবে । মাত্রা চারি আনা । 

পথ্যাদিচুর্ণ | বস্তিগত বাতরোগে রোগীর বস্তিদেশে বেদনা, পুনঃ 

নঃ প্রজাব. প্রজাবে যন্তরণ॥ সহসা প্রতজাব বন্ধ হওয়া, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ 
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পাইলে, এই ওঁঘধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। মৃত্রকুদ্। মৃত্রাতাত, 
কশ্মরীরোগেও এই ওঁধধ সেবনে উপকার হয়। অস্থুপান--মধু। 

পথ্যাদদি চূর্ণ। হ্রীতকী, আমলা, বহেড়া ও €লীহভ গ, এই সকল চূর্ণ সমভাগে লইয়া 

মিজ্রিত করিবে । মাত। /*আনা। 

হিঙ্গাছ্চুরণ । বাতাঠীলা, প্রত্যগিলা, আমাশয়গতবাত, পক্কা শয়গত 

বাত, উর্ধবাত, তুনী, প্রতিতুণী এবং আগ্মান প্রভৃতি বাতরোগে রোগীর উদর 

ফাঁপা বা কোষ্ঠবন্ধতা প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ওঁষধধ উষ্জজলসহ সেবন 

করিতে দিবে । ইহা! অগ্রিবর্ধক এবং কোষ্ঠশুদ্ধিকারক | 

হিঙ্গদ্য চুর্ণ। হিং ৯ভাগ, বচ ২ ভাগ, বিটলবণ ৬ ভাগ, শুঠ৪ ভাগ, জীরা ৫ ভাগ, 
হরীতবী ৬ ভাগ ও পুক্ষরমূল ( অভাবে কু) ? ভাগ; এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া! লইবে। 

মাত্র! ৭ আনা। 

নারাচচুণ ॥ আগ্লানরোগে এবং পক্কাশয়গতবাতে রোগীর উদর 

ফাঁপা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, এই চূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে 

দিবে। আশ্নানে বিরে9নার্থ এই ওষধ প্রদান করা যায়। কিন্তু বিষ্টব্ধত| জন্য 

আধ়।নরোগে প্রয়োগ কর] কর্তব্য নহে । ভোজনের পুর্বে মধুসহ সেব্য। 
৪ 

নারাচচুর্ণ। প্রস্ততবিধি ৪৪৮ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। 

মহানারাচচুর্ণ । আগ্নাননামক বাতরোগে রে:গীর কোষ্ঠবন্ধতা 

থাকিলে, বিরেচনার্থ এই ওষধ রোগীকে শীতলজলসহ পেবন করিতে দিবে । 

ইহ! অত্যন্ত বিরেচক, সুতরাং বিষ্্ধজনিত আগ্লানরোগে প্রয়োজ্য নহে। 

মহানাগ্নাচচুর্ণ। হ্রীতকী, সৌঁদাল, আমলকী, দন্তী, কট-বী, সিজ; তেউড়ীমুল ও মুখা 

ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোনা, জল ১৬ সের, পাকশেষ/২ সের, ছাকিয়া এঁ ককাখে খোসা 

এবং মধ্যপাত রহিত নুতন জৈপালবীজ ৮ তোলা বস্্রধণ্ডে বন্ধন করিয়া যুদ্ধ অগ্রিতে পাক 

করিবে, যখন গাঢ় হইবে, তখন এ জৈপাল গ্রহণ করিবে? এরপে বিশুদ্ধ জৈপাল ৮ তোলা, 

শুঠ ৩ তোলা মরিচ ২ তোলা; রস ২ তোল! ও গন্ধক ২ তোলা (কগ্্লী ৪ তোলা ) 

লাইয়! যথানিয়মে জলে মর্দন করিবে । বটা১ রতি। 

হিঙ্গ উকচূর্ণ । আগ্মানরোগে স্যদয়, পার্খব ও পক্কাশয়ে অত্যন্ত বেদনা, 

উদর বায়পূর্ণবোধ এবং প্রত্যাগ্নানরোগে অধ অত্যন্ত দুর্বল, আমাশয়ে 
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বেদনা ও আগ্বানতাব লক্ষিত হইলে বা আমাশয়গতবাতে এই চুর্ণ রোগীকে 
উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে । . 

হিঙ্গ টক চুর্ণ1 প্রস্ততবিষি ১৫ পৃষ্ঠায় ত্টব্য। 

স্বল্প অমনিমুখচুর্ণ। আগ্ানরোগে, উদ বাস়ুঘারা এ হৃদয় ও 

পার প্রভৃতি স্থানে বেদন! এবং প্রত্যাপানরোগে বায়ু ও £্নেম্ার প্রকোপ- 

বশতঃ আমাঁশয়ে বিবিধ কষ্টবোধ হইলে বা আমাশয়গত বাতরোগে এই বধ 

রোগীকে উষ্তজলসহ সেবন করিতে দিবে। | 

গল্প অগনিমুখ চূর্ণ। প্রস্ততবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় জঙ্টব্য। 

বচাদ্চুর্ণ। বাতাগ্সিলারোগে উদরে বেদনা, ষল ও মৃত্ররোধ এবং 

্রত্যঠীলারোগের যাবতীয় লক্ষণ এরকাশ পাইলে; এই ওষধ উষ্ণ জলদহ সেবন 

করাইবে। 
বচাদ্যচুর্ণ। বচ, হরীতকী, হিং, সৈদ্ধাবলবণ, অন্লবেতস, ঘবদ্ণীর ও যমানী ; এই সকলেন 

চর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা গ* আনা। 

বচাগ্ভচুর্ণ (মতান্তরে )। বাতাীলারোগে নাতির অধোদেশে 

বেদন। এবং প্রত্যঠীলারোগে এ বেদনা উর্ধদিকে গমন করিলে ব1 অন্যান্ত 

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দ্িবে। 

আঁমাশয়গত বাতে ও আশ্মানে এই উধধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা! 

বাতরোগে স্বল্প অগ্নিমুখচুর্ণাপেক্ষা অধিক উপকারী, বিশেষতঃ গুল্সশূলনাশক 

ও কোষ্ঠশুদ্বিকাব্রক | 
বচাদাযুর্ণ (মতান্য়ে )| বচ ২ ভাগ, হিং ১ ভাগ, বিট.লবণ ৩ ভাগ, শুঠ ৪ ভাগ, 

যমানী ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, রক্তচিতা ৭ ভাগ ও কুড় ৮ ভাগ, এই সমস্ত চূর্ণ একজ্ 

মিশ্রিত করিবে । মাত্রা % আন! বা।* আনা | 

বৈশ্বানরদুর্ণ ॥ তুণীরোগে পক্কাশয় হইতে মৃত্রাশয় পর্য্যন্ত বেদনা। 

মলত্বার ও লিঙ্গ বা যোনিমূলে বেদনা এবং প্রতিতুণীরোগে মলদ্বার বা জননে- 

ক্রয় হইতে উর্দিকে পক্কাশয় বা মৃত্জাশয় পর্যন্ত বেদনা প্রকার পাইবে এবং 

পকাশয়গত বাতরোগে, গুহগতবাতে ও ব্রিকশুলে এই বধ উষ্ণজলসহ সেবন 

করিতে দিবে । ইহা! মুগবিরেচক অথচ বাতানুলোমক । 

৯. | 
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'বৈশানয় চূর্ণ । প্রস্তবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় উর্টব্য | 

ভাস্করলবণ । আমাশয়গ্তবাতের যাবতীয় লক্ষণ অর্থাৎ উদ্নরঃ 

নাতি ও হৃদয় প্রভৃতি স্বানে বেদন! প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ রোগীকে উষ্ণ 
জলসহ সেবন করিতে দিবে ! 

ভান্বরলবগ | প্রস্ততবিধি ৩৩৬ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য ) 

পিগ্নল্যাদিচুর্ণ |  তুণীরোগে পককাশয় হইতে মুত্তাশয় পর্য্যস্ত তীব্র- 

বেদনা এবং মলঘ্বার ও লিঙ্গমূলে বেদনা! অথবা প্রতিতুণীরোগে মলদ্বার বা 
জননেত্্রিয় হইতে উর্ধতাগে পককাশয় বা মৃত্রাশয় পর্য্যস্ত বেদন! উিত হইলে 
এই ওধধ রোগীকে ঈষদুষণ জলসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা অগ্রিদীপক ও 

আমপাচক। 
পিগল্য।দিচুর্ণ। পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিত], শু ঠ, মবিচ) ছোটএলাইচ, বমানী, 

ইন্দ্রধব, আকনাদি, রেণুকা, জীরা, বামনহাটী, ঘোডানিমেব ফল, হিং কট.কী, শ্বেতসধপ, 

বিড়ঙ্গ, আতইফ ও স্ুচীমুখী ; এই সকল ভ্রবোব চুর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। 

মাত্রা «৭ আনা। 

অশ্বগন্ধাদিচুর্ণ | হৃদয়গতবাতে হৃদয়বেদন! এবং বিবিধ যন্ত্রণা উপ 

স্থিত হইলে, এই গঁধধ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন কবিতে দিবে । * 

অঙ্থগন্ধাদিচর্ণ। অশ্বগন্ধাচুর্ণ, বহেড়াচুর্ণ এবং পুবাতন ইচ্ষুগুড়; এই সকল দ্রব্য সম- 

ভাগে মিশ্রিত করিবে । মাতা! /* আনা। 

দেবদীর্ববাদিচুর্ণ। জদয়স্থিতবাতে হৃদয়বেদনা এবং অন্তান্ত যন্ত্রণা 
হইলে, এই উধধ রোগীকে উষ্ণজজলসহ সেবন করিতে দিবে । 

দেবদার্র্বাদি চুর্ণ| দেবদাক এবং গু ঠ এই উভয দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে! 
মাত্রা %* আনা। 

চিত্রকাদিচুর্ণ | মামাশযগতবাতে পার্থ, উদর, হৃদয় ও নাভিযূলে 

বেদনা! প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যঘান থাকিলে, এই ওধধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন 
করিতে দিবে ৷ 

চিত্রকাদি চুর্ণ। রক্তচিতাঃ আকনাদি, কট কী, আতইব ও হম্ীতকী, ইহাদের প্রত 
কের চুর্ণ সমভাগে লইযা মিজিত করিবে । মাত্রা ।* আনা। 
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বৃহৎ অগ্রিমুখচুর্ণ । আমাশয়গতবাতে, পার্থ, নাতিমূল ও হৃদ প্রভৃতি 

স্কানে বেদনা ও যন্ত্রণা বিছ্বমান থাকিলে, এই ওষধ প্রযোজ্য ৷ এই রোগ ব্ৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত হইলে, যখন রোগীর অন্তান্ত উপসর্গ অর্থাৎ দ্বাস্ত, বন, পিপাস' প্রভৃতি 
উপস্থিত হয়, তখনও ইহা সেবন করান যাইতে পারে । অন্ধপান- উঞ্ণজল। 

বৃহৎ অগ্রিমুখচুর্ণ। পরস্তুতবিধি ৩৭৪ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 

সৈম্ধবাদিচূর্ণ ॥ বাতিক রসাজ্ঞানরোগে গিহ্বায় কোন পদার্থের 

স্বাদ অনুভূত না হইলে, এই চুর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিতে দ্িবে। 

সৈদ্ধবাদিচুর্ণ। সৈন্ধবলবণ, শু, পিপুল? মরিচ এবং অন্নবেতন, এই সকল ত্রব্য সম- 

ভাগে জইয়! মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ছুই আনা । রর 

কিরাতাদিচুর্ণ । পৈশ্তিক রসাজ্ঞানের প্রবলাবস্থায় জিহ্বায় পদ 

ধের স্বাদ অনুভূত ন। হইলে, এই চুর্ণ জিহ্বায় প্রদান পৃব্বক পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ 

করিবে। 

কিরাতাদিচুর্ণ। চিরতা, কট.কী, ইন্দ্রষব, বচ, ্রাক্গী, পলাশবীজ, স্বর্জিকাক্ষার, ₹%%- 
জীরা, পিপুল, পিপুলমুল, রক্তচিতা, %ঠ এবং মরিচ, এই সকল জব্যেন চূর্ণ সমভাগে 

মিশ্রিত করিবে ! মাত্রা--ঢুই আনা | 

অলন্থুযা্থাচূর্ণ।  ক্রোষ্টীকণর্যরোগের প্রথমাবস্থায় জাহদেশস্থ 

গ্রন্থিষ্ষীত এবং তাহাতে অপহ্ বেদান। হইলে, এই চূর্ণ রোগীকে উঞ্ণজলসহ 
সেবন করিতে দিবে । ইহা বাতকণ্টকরোগেও প্রয়োজ্য। 

অলন্ুষাদাচর্ণ। প্রাস্ততবি ধি ৪৪৯ পৃষ্ঠার ভষ্টব্য। 

আভাদ্যচুর্ণ | জান্ুস্থিত গ্রন্থি স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত হইলে ক্রোষ্ট,ক- 

শীর্বরোগের প্রথমাবস্থায় এই চূর্ণ পোগীকে উঞ্জলসহ সেবন করিতে দিবে। 

ইহা! গৃধসী, মন্তাত্তস্ত, হনুস্তস্ত ও বাতকণ্টকরোগের প্রথমাবস্থায় অতি উপ- 

কারী । 

আভাদ্যনুর্ণ। বাবলামূলের ছাল, রান্না, গুলধ্চ, শতমুলী, শু ঠ, শুল ফা, অশ্বগঞ্ধা, ধনে, 

শোধিত বিস্তারকবীজ, যমানী ও বনধমানী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমাগে মিশ্রিত 

করিবে । মাত্রা ছুই আনা হইতে চারি আনা। 



পুনর্ণবাদিচুর্ণ। ক্রোষ্টকশীর্যরোগের প্রথমাবস্থায় জানুর মধ্য ক্ষীত 

এবং তাহাতে অত্যন্ত বেদানা হইলে, এই ওঁষধধ উঞ্খক্লসহ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে । গৃসীরোগেও ইহা অতি উপকারী । 

পুনর্ণবাদি চূর্ণ। পুনর্ণবা, গুলঞ্চের পালে।, শঠ, শুল.ফা, শোধিত বৃদ্ধদারকবীজ, শঠী 
এবং মু্ডিরী; এই সকলের চূর্ণ সমভাগে লইয়! মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।* আনা । 

_ অজমোদাদিচুর্ণ ও বটক। ক্রোষ্টকণীর্যরোগে জাঙ্থমধ্যে তীব্রবেদনা 

এবং তুণী,প্রতিতুণী, গৃএসী, কটিশুল, পৃষ্ঠশূল, বাতকণ্টক, সন্ধিস্থিতবাত, হৃড্রোগ 

ও বস্তিগত বেদন! প্রভৃতি রোগের প্রথম এবং মধ্যাবস্থায় রোগীকে 

এই ওঁধধ সেবন করিতে দিবে । ইহা দ্বারা সদ্ধিগত ও অস্থিগত তীব্রবাত 

বিনষ্ট হয়। আমবাতরোগেও এই ওষধ অতি উপকারী । শরীরের কোন 

স্কানে আধাত লাগিলে বা কোনস্থান ভগ্ন হওয়ায় দীর্ঘকালপর্য্যন্ত বেদন! স্থায়ী 
হইলে, এই ওষধে তাহাও বিনষ্ট হয় । বাতশ্নেম্সপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে ইহা 
অতি উপকারী । অনুপান--উঞ্চজল | 

অজমোদাদিচুর্ণ ও বটক। যমানী, মরিচ, পিপুল, বিড়ঙঃ দেবদারু, রক্তচিতা, শুল.ফা; 

সৈন্ধব ও পিপ্সলীমূল, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, শুঁঠচুর্ণ ৮* তোলা, 

শোধিত, বিস্তারকবীজ ৮* তোল! ও হরীতকী ৪* তোলা, এই সমুদয় চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া 
লইবে। মাত্রা-ছুই আন] ব! চারি আনা, ইহাকে অজমোদাদিচুর্ণ কহে । অজমোদাদি 

বটে সমস্ত চুর্ণের সমান পুরাতন ইক্ষুগুড় লইবে। প্রথমতঃ পুরাতন গুড়ে কিঞ্চিৎ উষ্ণজল 

প্রদান পূর্বক অগ্রিতে ভ্রবীভূত করত নামাইয়া তাহার সহিত সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া 
বটক প্রস্তত করিবে। ও 

বাতারিগুগ গুলু । খগ্রতা, গঙ্গৃতা, গৃণরসী, বিশ্বচী, অবধাহুক,কলায়- 

খঞ্জ ও.পাদহর্ষ প্রভৃতি রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই বধ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে । পক্ষাঘাত, সর্বাঙ্গবাত ও ধনুস্তন্ত প্রভৃতি বাতরোগেও মধ্য রা 

তৃতীয়াবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই ওষধ মুদ্ুবিরেচক সুতরাং 

বাতিক, পৈতিক,বাতপৈত্তিক অথব। বাওগ্নৈত্মিক শরীরে প্রয়োগ কর! যাইতে 
পারে। ামবাতেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান-_উক্চঙ্গল। 

বাতারিগুগ গুলু শৌধিত গন্ধক, গুগগুলুং হরীতকীঃ আমল! ও বহেড়া, এই সকল 
স্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া এরগুতৈল দ্বারা ম্দন করিবে। বটী ৫ রতি। | 
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যৌগরাজগুগৃগুলু । অববাহুক, বাতকণ্টক, ক্রো্টুশীর্ষ, একান- 

বাত, সর্বাক্ষবাত, বিশ্বচী, গৃপ্রসী, খশ্বী, ত্রিকশূল, অপ্দিত; খঞ্জতা, পন্থৃতা, 

মন্তান্তস্ত, আক্ষেপক, অন্তরায়ামঃ বহিরায়াম। ধনুস্তম্ত, কুজতা, অপতন্ত্রক 

ও সন্ধিগতবাত প্রভৃতি রোগে, এই ওধধ অমৃতের ন্যায় উপকারী । এ সমস্ত 

রোগের প্রথম, মধ্য এবং অবস্থাতভেদে তৃতীয়াবস্থায় রোগীর কোষ্ঠগুদ্ধি না 

হইলে, এই ওষধ তাহাকে প্রাতে ও সায়াহ্ছে ব অবস্থাভেদে একবার সেবন 

করিতে দিবে । সন্ধিগত, মজ্জাগত এবং কোষ্ঠগতপ্রভৃতি বাত রোগে এই 

গঁধধ সেবন করান যায়। হস্ত, পদ, পৃষ্ঠ, কটিদেশ ও গ্রীব! প্রভৃতি স্থানের 

বেদনা ইহাতে শীদ্রই বিনষ্ট হয়। এই ওষধে বাতাশ্রিত পুরাতন জীর্ণ- 

জ্বরেরও উপকার হয়। ইহ বাতগ্রেক্সা, বাতপিত্ত বা বাতপ্রবর্ধ শরীরে 

তুল্য গুণকাক্ী এবং বাতান্থুলোমক, বলকারক, অগ্রনিবদ্ধক ও সৃছুবিরেচক। 

অন্ুপান--উষ্জজল । 

যোগরাজগুগ গুলু । প্রস্ততবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠীয ভরষ্টব্য। 

বৃহ যোগরাজগুগ্গুনু । ক্রোষ্ট,কশীর্ষ, সন্ধিবাত, একাঙ্গবাত, 

সর্বাঙ্গবাত, গৃসী, ত্রিকশূল, বিশ্বচী, বাতকণ্টক;, কুজতা, সন্ধিবাত ও অব- 
বাহক প্রভৃতি ধোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবঞ্ধত1 থাকিলেঃ এই 

ওষধ সেবন করিতে দিবে । অবস্থাভেদে সকল রোগের তৃতীয়াবস্থায় এই 

ওষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়। এসকল রোগ দীর্ঘকাল পর্য্য্ত স্থায়ী 

হইলে এবং রোগীর কো্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই ওষধ অন্তান্ত ওষধের সহিত 

প্রত্যহ প্রাতে একবারমাত্র সেবন করান কর্তব্য । অনেকস্লে ইহা যথারীতি 

সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যাঁয় এবং শীর-পুষ্টি ও বলবর্ধিত হয়। 
অনুপান--উষ্জল। 

বৃহৎ বোগরাজগুগগুদু। শুঠ, পিপুল, মবিচ, হরীতকী, আমলা খহেড়া, আকনাদি, 
গুল ফা, হরিত্রা, দারুহরিত্রা!, বনযমানী, বচ, হিং, ধনে, গজপিপ্নলী, ছেোটএলাইচ, শঠী, 

ধনে, বিট.লবণঃ সৌবষ্চলবণ, 'সৈজ্ধবলবণ, পিপুলমুল, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, 
নাগেশ্বর, স্ষুত্রপত্র তুলসী, লৌহ, ধূনা, গোক্ষুর, রাল্লা, আতইষ, শু, যবক্ষার, অল্লবেতস, 

রক্তচিতা, কুড়, চৈ, মহাদা, দাড়িম। এওমুল, অস্বগন্ধা'ঃ তেউড়ীমূল। কুলশু ঠ, দেবদারু, 
হক্িভ্রা, কট কী, নুর্ব্া, বলাডুমুর, ছুরালভা, বিড, শ্ভন্ম, যমানী, বাসকছাল ও অন্র, এই 



৫৯৮ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা | 

সকল ভ্রয্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে, অনস্তর সর্চূর্ণ সযান শোধিত নৃতন 
গুগ গুলু ঘৃত দ্বারা-নর্দন করিয়া উহার সহিত সমস্ত মিশ্রিত চুর্ণ অল্প অল্প পরিমাণে যিশা- 

ইবে এবং বত দ্বার] পেষণ করিবে ও খ্বৃতভাণ্ডে রাখিবে | মাত্র! 1 তোলা | 

সিংহনাদগুগ্গুলু । কুজতা, একাঙ্গবাত: সর্বাঙ্গবাত, খ্জতা, পল্গুতা, 

ক্রোষ্ট,কণীর্ষ, সন্ধিগতবাত ও ম্বাংসগতবাত প্রস্ৃতি রোগে কোষ্ঠবন্ধতা 
থাকিলে, এই ওষধ রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীকে সেবন করিতে 
দিবে। অন্ুপান--উঞ্জজল । 

সিংহনাদ গুগগুলু | হ্রীতকী, আমলা, বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকের ক্কাথ ২৪ তোলা, 
শোধিত গন্ধক ৮ তোলা, শোধিত গুগ গুলু ৮ তোলা ও এরওতৈল ৬৪ তোলা, এই সকল 

একত্র করিয়া একটি লৌহপাত্রে পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে, উষধ অবতরণ করিবে । 

মাত! 1, তোল! | 

ব্হৎ সিংহনাদগুগ্গুলু। কুজতা, একাঙ্গবাত, সর্বাঙ্গবাত, খঞ্জতা। 

পঙ্গৃতা, ক্রোষ্ট কণীর্ষ, সন্ধিগতবাত ও কর্টিস্থিতবাত প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা 
থাকিলে, রোগীকে এই ওষধ ব্যাধির প্রথমা বস্থায় উষ্ণজলসহ সেবন করিতে 

দিবে। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ এবং শরীর সবল থাকিলেই এই ওষধ প্রয়োগকরিবেঃ 

কারণ, ইহা তীত্রবিরেচক। প্রত্যহ সহা ন! হইলে? সপ্তাহে ২ দিন সেবন 
করাইবে। ইহা! আম্বাত, উররত্তস্ত ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রসৃতি রোগে অত্যন্ত উপ- 

কারী। বাতরোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, এই ওষধ প্রয়োগ একান্ত কর্তব্য। 
অন্তান্ত গুগ গুলু সেবনে উপকার না হইলে, ইহা ব্যবহারে দ্াস্ত পরিষ্কার হয় 
এবং বায়ু অন্কুলোম হইয়া থাকে । ইহ বিবেচনাপূর্ববকু সেবন করাইবে। 

বৃহৎ সিংহনাদ গুগ গুলু! হুরীতকী, আমলা, বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকে /২ সের, জল 

৯৬ সের, শেষ ২৪ সের। এই ক্কাথ ছাকিয়া লইয়া উহার সহিত শোধিত গুগ-গুনু ৬৪ তোলা 
ও সর্ষপতৈল /২সের প্রদান করিয়া যথানিয়মে পাক করিবে, পাঁকাবসানে শুঠ, পিগনী- 
মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুখা, বিড়ঙ্গ+ দেবদার, গুলঞের পালো, রক্তচিতা, তেউড়ী- 

মূল, দস্তীমূল, গজপিপুল, গল, মীনকচু, রস ও গন্ধক, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা এবং 

শোধিত সহশ্র পৈগালবীজচুর্ণ উহথীতে প্রদান করিবে। মাত্রা /* আনা হইতে 4০ কআন!। 

অন্থতাগুগ্গুলু। কুপিতবাযু রক্তগত হইলে এবং দেহের বিবর্ণতা, 

অত্যন্ত বেদন, দেহের উত্তাপ, জাল! ও স্থানে স্থানে ব্রণের উতৎ্পভি প্রসূতি 



বাতব্যাধি-চিকিৎসা । ৫৯৯৯ 

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দ্বিবে। অল্নপিত, 
বাতরজ্ঞ, কুষ্ঠ ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগে ইহ প্রয়োগ কর। যায়। রক্তগত 
বায়ুর মধ্য ব। পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ বায়ু রুক্ষত। প্রাণ্ড হইলে, এই ওষধ 
প্রয়োগ করা কর্তব্য । বায়ু বিবিধকারণে স্তম্ভিত হইলে, ইহ! প্রযোজ্য নহে। 

অনুপান--উষ্ণজল। 
অমৃতাগুগ গুলু । গুলঞ্চ /৬ সের, পরিষ্কার গুগ গুনু; হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও পুন- 

বা ইহাদের প্রত্যেকে /২ সের, জল ৬৪সের, পাক শেষ ১৬ সের এই ক্কাথ ছাঁকিয়! পুনরায় 

অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে, গাঢ় হইলে পাত্র অবতরণ করিয়] উষ্ণাবস্থায় দক্তীমূল, রক্ত- 

চিতা, পিপুল? শু ঠ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, গুলঞ্চের পালো, দারুচিনি, এবং বিড়ঙ্শীস, 

এই সকল জবোর প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা ও তেউড়ীমুলচর্ণ ২ তোল! উন্ভাতে প্রদান পূর্বক 
আলোড়ন করিবে । মাত্রা ॥* তোল]! 

ভ্রয়োদশাঙ্গগুগ্গুলু । অববাহুক, গৃসী, ধঞ্জতা, গঙ্গৃতা, ত্রিকশূল, 

সন্ধিগতবাত, অস্থিগতবাত। মজ্জাগতবাত, স্নায়ুগতবাঁত ও কটিশুল প্রভৃতি 
রোগে বাতশ্নেম্ার প্রবলাবস্থায় রোগীকে ইহ! সেবন করিতে দিবে । বাত- 

রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় বিশেষতঃ যাহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা বিদ্যমাম, 

তাহার্দিগের পক্ষে এই ওধধ অত্যন্ত উপকারী । ইহা কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, 
বাতন্বাশক ও ধলকারক। অন্ুপান--উক্ণল। 

অ্রয়োদশাঙগগুগ গুলু । আহা (বণিক্ দ্রব্য বিশেষ ) অশ্বগন্ধা, হবুষ (অভাঘে ধনে), 

গুলঞ্চের পালো, শতমূলী, গোস্ষুর। শোৌধিত বিস্তারকবীজ, রাস্তা, শুল.ফা, শঠী, যমানী এবং 

শুঠ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ। সর্বপমান শোধিত নৃতন গুগগুলু এবং গুগগুলের 

অর্দাংশ গব্য ঘৃত। প্রথম ঘৃত দ্বার! গুগ গুলু পেষণ পূর্বক পরে তাহার সহিত অন্যান্য চুর্ণ 

মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিবে । নাত্রা ॥* তোলা । 

পথ্যাদিগুগ্গুলু। ক্রোষ্টকশীর্ধ ও গৃধনী প্রভৃতি বাতরোগের মধ্যা- 

বস্থায় ও খ্ধরোগের নূতনাবস্থায় এই ওবধ অত্যন্ত উপকারী । ইহা সেবনে 
কোষ্ঠিশ্ুদ্ধি হইলে, রোগীর বিশেষ উপকার হয়। এই ওষধ বলকারক। 
বাতের নৃতনাবন্থায় আমদ্দোষ বিগ্বমানে সর্বত্র সমান উপকার হয় না। কিন্তু 
মধ্যাবস্থায় অত্যন্ত উপকারী। অহুপান-_উষ্চজল | 

খখ্যাদিগুগ-গুলু । হ্রীতৃকী ১** শত; বহেড়া ২** শত, আমলকী ৪**) পরিষ্কৃত 



৬৩ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা ] 

গুগগুলু ২ দের, একত্র ৬৪ সের জলে পাক করিয়া বত্রিশ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া 

লইবে, অনন্তর লৌহপাত্রে এ ক্কাথ পাক করিবে ও ঘন হইলে পাত্র নামাইয়া উহ্থাতে বিডুঙ্গ, 

দস্তীমূল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, গুলঞ্চের পালো, পিপুল, তেউড়ীমুল, শুঠ ও মরিচ, 

ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ ৪ তোল! প্রদান করিবে। মাত্রা ।* আনা বা ॥* তোলা। 

. শিবাগুগগুলু। ক্রোষ্ট'কশীর্ঘরোগে জানুদেশ স্ফীত ও বেদনাধুক্ত 

হইলে এবং কটিশূল ও গৃএসী প্রভৃতি রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই উধধ 

রোগীকে সেবন করিতে দ্দিবে । ইহা সেবনে রোগীর দাস্ত হইলেই বিশেষ 

উপকার হয়। অন্তান্ত ুধধ সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলেও এই ওষধ সেবন 

করাইলে অধিক উপকার পাওয়। যায় । ইহা আমবাতরোগেও মহান্ উপ- 

কারী। সন্ুপান--উষ্ণজজল | 

শিবাগুগ গুলু । হরীতকী, আমলা, বেড়া, ইহাদের প্রত্যেকে ৩২ তোলা, জল ১৬সের, 

গাঁকশেষ ৪ সের। এই ক্াথ ছাকিয়। তাহাতে এরগুতৈল ১৬ তোলা এবং শোধিত গন্ধক- 

রণ ৬ তোলা প্রদান করিয়া পাক করিবে। গাঁকাবসানে চুরণীক্ৃত শোধিত গুগুনু, ১৬ 

তোলা ও রান্মা, বিড়ঙ্গ, নরিচ,পিপুল, দন্তী, জটামাংসী শু ঠ ও দেবদারু; ইহাদের প্রত্যেকের 

চর্ণ ১ তৌলা৷ প্রদান পূর্ববক আলোড়ন করিয়া শীমাইবে। মাত্রা ॥* তোলা । 

রসোনাক | অর্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, একাঙ্গবাত (পক্ষা- 

ঘাত ), সর্ধাঙ্গবাত, গৃরসী, অববাহুক, ও বিশ্বচী, প্রভৃতি বাতরোগের প্রথম1- 

বন্থায় বাতগ্রেশ্৷। প্রবল থাকিলে এবং কটিশূল ও পৃষ্ঠশুলরোগে এই গুঁধধ অতি 

উপকারী। ইহা ক্রমশঃ এক মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন সেবন করাইলে, এ সমস্ত 

রোগে সমধিক উপকার হয়। ইহ! উ্ণবীর্য্য, সুতরাং সকলদেশে সকল খতুতে 

সমান কাধ্যকারী নহে। হেমস্ত এবং শীত খতুতে এই ওঁধধ প্রয়োগে সমধিক 

উপকার হয়, বর্ষাকীলে এবং বসন্ত খতৃতে প্রয়োগে ম্ধ্যবিধ উপকার পাওয়া 

যায়, কিন্ত শরৎ এবং শ্রীন্মকীলে অথবা রক্তবিকৃতি বা উপদংশজনিত বাত- 

রোগে প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। গুপসর্ণিক প্রমেহরোৌগেও এই ওধধ 

অপ্রযোজ্য। অন্ুপান--ভেরেগারমূলের কাথ বা উষ্ণজল। 

রসোনাষ্টক। শোধিত রশুন ১২ তোলা এবং হিং, জরা, সৈদ্ধবলবণ, সচললবর্ণ, ঁঠ, 

পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ ॥* আনা মিশ্রিত করিবে। | 

পি । অর্দিত; অপতন্ত্রকঃ অপতানক; একাঙ্গবাত্ত অর্থাৎ 
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পক্ষাঘাত, সর্ধাঙ্গবাত, গৃধসী, উরুস্তস্তঃ অববাহুক, বিশ্বচী, মন্াস্তস্ত, পাদহর্ষ, 
বাহুশোষ, বাতকণ্টক, কুজতা+ ক্রোষ্টকশীর্ষ, শিরাগত বাত, সন্ধিগত বাত; 
পৃষ্ঠগত বাত ও কটিশূল প্রভৃতি রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় বামু ব! গ্লেম্সা 
প্রবল থাকিলে অথবা. হস্তপদাদি অঙ্গ শুষ্ক হইলে, রোগীকে এই ওঁধধ 

প্রাতে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে । ইহ] উষ্ণবীর্য্য, সুতরাং শ্লেম্সা খারা 
বায়ুর স্তব্ধতা প্রতীয়মান হইলে অতি উপকারী | বাতব্যাধিরোগে বায়ু রুক্ষ- 
ভাবাপন্ন বলির! ইহাঁদ্বার1 তাদৃশ উপকার হয় না। শীত এবং হেমস্ত খতুতে 
ইহ]! ব্যবহারে সমধিক উপকার পাওয়! যায়, বর্ষা ও বসন্তকালে প্রয়োগে 

মধ্যবিধ উপকার হয়, শরৎ ও গ্রীষ্মকাল স্বভাবতঃ উষ্ণ, স্থতরাং এ&ঁ সময় 

উহা ব্যবহারে তাদৃশ উপকার হয় না, তবে আমবাতরে[গে সকল সময়ই 
প্রয়োগ কর! যার; কিন্তু উপকারের হবাসব্বদ্ধি দৃষ্ট হয়। রশুন আমরস- 
পাচক, সুতরাং আমবাতে সর্ব্থতুতেই উপকারী। দুষিত অর্থাৎ ওপসর্মিক 
প্রমেহ বা উপদংশাশ্রিত বাতরোগে ইহা প্রযোজ্য নহে। 

রসোনপিও | শোধিতরত্ৃন ১২1” সের খোসারহিত পেনিত তিল ৩২ তোল! এবং হিংঃ 
ওঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সাজিমাটী, বিটুলবণ, সৈজ্ধবলবণ, সৌবচ্চললবণ, সাস্তারলবণ, 
করকচলবণ, ঞ্ল্ফা; কুড়, পিপুলমূল, র্রক্তচিতা, বনষমানী, যমানী ও ধনে ইহাদের 

প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তৌলা, এই সমুদয় মিশ্রিত করিয়া একটী ঘ্বৃতভাণ্ডে রাখিয়! তাহাতে 

তিলতৈল ১ সের ওকাঁজি /২ সের প্রদান করিবে এবং এ পাত্র বোলদিন ধান্যরাশির 

মধ্যে স্থাপন পূর্বক ওঁষধ বাহির করিবে । কোন কোন চিকিৎসক বলেন কাজি, তৈল ও 

সমস্ত ওষধ মিশ্রিত করিয়া এরও পত্রে বেষ্টনপুরর্বক ধান্যরাশির মধ্যে বোলদিন রাখিয়া 

পরে ঘৃতপাত্রে রাখির্কে। মাত্রা ॥* তোলা । 

মহারসোনপিণ্ড । অপতন্ত্রক, অর্দিত, একাঙ্গবাত বা পক্ষাধাত, 

সর্বাঙ্গবাত, গৃধপী, অববাহুক, বিশ্বচী, বাতকণ্টক, : বাহুশোধ, গৃথসী, 
কুজতা, মন্তাস্তম্ত ও অপতানক প্রভৃতি বাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় 

বাতশ্নেম্মার প্রবলতা লক্ষিত হইলে, এই ওঁষধ রোগীকে. সেবন করাইবে। 

এতত্তিন্ন ইহা! কটিশূল, পৃষ্ঠশূল, শিরঃশূল, ন্নায়্গতবাত ও গ্রছ্থিধাত প্রস্ৃতি 
রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বাতল্লেম্স। বা গ্লেম্সার প্রবলত! থাকিলে, 

সেবন করান যায়। বাযুদ্বার! দেহ রুক্ষ হইলেও দেশ এবং কালভেদে এই 
১৩ 



৬০২ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা । 

ওবধ ব্যবহার কর! যাইতে পারে । বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় গ্নেশ্মা 
এবং অপক্ষরসের পরিপাক না হইলে, এই ওষধ অত্যন্ত উপকারী । এতত্তিনর 

মেহদোধ থাকিলেও এই গওুঁধধ সেবনে উপকার হয়, কিন্ত এ সমস্ত বাত, 

বক্তদোষ বা দুষিত মেহ হইতে উৎপন্ন হইলে অথবা বাতের সহিত মৃত্রকচ্ছুত। 
থাকিলে, ইহ! প্রয়োগ করিবে না। পিতৃপ্রধান দেহেও এই ওঁধধ তত 
উপকারী নহে, আমবাতরোগে এই গুঁধধ অতি উতকৃষ্ট। ইহ? বল, পুষ্টি 

ও চক্ষুর জ্যোতিবর্ধক। 

মহায়সোন পিগ। শোধিত রসুন ৮** তোলা (১২।০ সের ), খোসারহিত পেঘিত তিল 

৪০০ তোল! ( ৬1" সের ), গব্যতক্র ১৬ সের, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে, চই, রক্তচিতা, গঁজ- 

পিপুল, বনযমানী; দাকুণ্টুনি, এলাইচ ও পিপুলমূল, ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ ৮ তোলা, ইচ্থু- 

চিনি ৬৪ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৮ তোলা, কুড়চুর্ণ ৩২ তোলা, কৃষ্জীরা চুর্ণ ৩২ তোলা, মধু ৩২ 

তোলা, শিলাপেষিত আদ। ৩২ তোলা, ঘ্বৃত ৬৪ তোলা, তিলতৈল ৬৪ তোলা, শুক্ত কাজি 

বিশেষ ) ১৬০ তোলা, শ্বেতসর্ষপ ৩২ তোলা, রাইসর্মপ ৩২ তোলা, ও হিং ২ তোল! এবং বিট 

লবণ, সৈদ্ধবলবণ। সৌবঞ্চললবণ, সান্ততরলবণ ও করকচলবণ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা । 

রহ্থনের সহিত সমস্ত চূর্ণ্রব্য, পিষ্ট তিল, কাজি, ঘৃত ও মধু প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া একটী 

ঘৃতপাত্রে রাথিবে, অনস্তর ধান্রীশির মধ্যে ১২ বার দিন রাখিয়া উষধ উদ্ধত করিবে। 

মাত্রা 1 ব1 4 আনা । ৰ 

বাতগজাস্কুশ | একাঙ্গবাত অর্থাৎ পক্ষাঘাত, সর্বাঙ্গবাত, বিশ্বচী, 
গৃথসী, ক্রোষ্টকশীর্য, অববাহুক, মন্তান্তত্ত, হন্ুস্তস্ত ও স্সায়ুশ্ল প্রভৃতি বাত- 
রোগের প্রথমাবস্থায় শরীরের স্তন্ধতা ও শরীরের কোনস্থানে বেদন! প্রভৃতি 
থাকিলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দ্বিবে। শ্নেম্বাঘারা বায়ুর 
স্তব্ধতা অথবা বাতরোগে জর, গাত্রবেদন। প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, 

এই ওঁধধে বিশেষ উপকার হয়। বাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় 
ইহাতে তাদৃশ উপকার হয় না। অন্থপান- এরগুমূলের রস ও সৈম্ধবলবণ 
অথব। আদাররম ও মধু । 

ঘাতগজাকুশ। প্রস্ততবিধি ২৩ পৃষ্ঠীয় ভরষ্টব্য। 

মহাবাতগজান্কুশ | একাঙ্গ বাত অর্থাৎ পক্ষাঘাত; সর্ধাঙ্গবাত,কলায়- 
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অববাহৃক এবং অন্তান্ত বাতরোগে বাতশ্নেন্বার প্রবলত। প্রকাশ পাইলে অথবা 
বাতন্লেম্বা ঘবারা শরীরের ব্ন্ধতা দৃষ্ট হইলে- এই ওবধ সেবন করাইবে | বাত- 
রোগে সর্বশরীরের জড়তা প্রকাশ পাইলে, ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। 
অনুপান--এরওমূলের কাথ ও সৈন্ধবলবণ। 

মহাবাতগজান্কুশ। অভ্র, তীক্ষলৌহ, তায়, রণ, গন্ধক, হরিতাল, বামনহাটী, শু$৭, 
বেড়েলা, ধনে, কটুফল, হ্রীতকী ও বিষ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া পিপুলের 
কাথে মর্দন করিবে। বটী২ রতি। 

রুহৎ বাতিগজান্কুশ | একাঙ্গবাত অর্থাৎ পক্ষাঘাত, সর্ধাঙ্গবাত, 

গৃএসী, বিশবচী, ক্রোস্ট,কশীর্ষ, মন্তাস্তপ্ত; হনু্তস্ত১ অববাহুক, খঞ্জতা, পঙ্গৃতা ও 

ন্নাযুশূল প্রভৃতি বাতরোগের মধ্য ব! পুরাতন অবস্থার বাতশ্নেপ্ার" প্রকোপ দৃষ্ 

হইলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অন্থপান--এরওমুলের রস 
এবং সৈক্কবলবণ। 

বৃহথবাতগাপ্ুশ | রস, গন্ধক, অত্র, তীক্কষলৌহ ( মতান্তরে রৌপ্য), কাস্তলৌহ্, ভাত, 
হরতাল, স্বর্ণ, শু ঠ, বেড়েলা, ধনে, কটুফল, বিষ, কাকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, মরিচ, ও সোহা- 

গারখৈ এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ ১ ভাগ ও হরিতকীচুর্ণ ২ ভাগ! সমস্ত স্্রব্য মিলিত করিয়া! 
মুগ্ডিরী এবং নিশিন্দাপাতার রসে যথাক্রমে মর্দন করিৰে। বা রতি। 

বাতগজেন্দ্রসিংহ | কুজতা, সন্ধিবাত, কটিশুল, পৃষ্ঠশূল, বাহুশুল, 
অববাহুক ও মন্তাত্তস্ত প্রভৃতি বাতরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় বাতশ্নেম্মাধিক 

অথব1 বাঁতাধিক ব্যক্তিকে এই ওষধ সেবন করিতে দিবে । বাতে ইহা অতি 

উপকারী । অন্ুপন--এরওমুলের রস ও সৈদ্ধবলবণ। 

বাতগজেন্দ্রসিংহ। প্রস্তত বিধি ৩৫০ পৃষ্ঠায় ্রষ্টব্য। 

বাতারিরস । আক্ষেপকঃ অপতন্ত্রক ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি বাতরোগের 

দ্বিতীয়াবস্থায় এবং সর্বাঙ্গবাত, অববাহুক, বিশ্বচী ও কুজতা প্রভৃতি বাত- 

রোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় রোগীর হস্তপদার্দি অঙ্গের স্তব্ধতা, অসাঁড়ভাব, 

স্গর্শহীনতা ও বেদন! প্রভৃতি থাকিলে, এই ওধধ তাহাকে সেবন করিতে 
দিবে। কটিশল ও পৃষ্ঠশুল প্রভৃতি রোগে অথবা যে সকল ব্যক্তির বাতের 

প্রকোপবশতঃ হাত, প| শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং রোগী উঠিতে; বসিতে 
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_ অক্ষম, তাহাঁদিগের পক্ষে ইহা অতি উপকারী। এই উধধ সেবন করাইয়া 

রোগির পৃষ্ঠদেশে এরগুতৈল মালিশ করিয়! শ্বেদ প্রদান করিবে । রোগীর 

দ্াস্ত হইলে, িপ্ধ অথচ উক্দ্রব্য ভোজন করিতে দিবে । অন্থপান--শু ঠ- 

চূর্ণ এবং এরওমূলের কাথ। 
বাতারিরস | রস ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, ত্রিফলা ৩ তোলা, রক্তটিতা ৪ তোলা ও 

শোধিত গুগগুনু ৫ তোলা | গুগ.গুলু এরওতৈলে মর্দন পৃর্কক অন্যান্য চূর্ণ তাহার সহিত 

মিশ্রিত করিয়! পুনরায় এরও তৈলে মর্দন করিবে । বটী ১* রতি। 

আমবাঁতারি বটিকা। একাঙ্গবাত অর্থাৎ পক্ষাঘাত; সর্বাঙ্গবাত, 

অববাহুক, গৃথ্রপী, বিশ্বচী, ক্রো্টকশীর্ষ, পাদহর্য, বাতকণ্টক, বাহু শোষ, 
মন্তাস্তস্ত, খঞ্জভা, পঙ্গৃতা, কুজতা। ভ্রিকশুল, পৃষ্ঠশূল ও সন্ধিগতবাত প্রস্ৃতি 

রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ওষধ রোগীকে উষ্ণজজলসহ সেবন করিতে 
দিবে । ইহ] সেবনে কোষ্টশুদ্ধি হয়। এ সমণ্ত বাতরোগে যাহাদের কোষ্ঠ- 

শুদ্ধি হয় না এবং হস্ত; পদাদি ইন্দ্রিয়ের শিথিলত। বিদ্যমাঁনঃ তাহাদিগকে এই 
ধধ সেবন করাইবে । বাতের অন্ন আক্রমণবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এবং 

রোগী হাটিতে, বপিতে ক্টবোধ করিলে, ইহ! দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। 
যকৎ বা ল্লীহ1 বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় কোষ্ঠবদ্ধতা এবং তজ্জনিত পা অথবা 

কামল। প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ দেবনে দাস্ত পরিষ্কার হয় এবং শ্লীহা, যককৎ 

ও পা ব। কামলা হ্রাস পাইতে থাকে। গুল্ম এবং শুলাদিরোগেও ইহা 

অতি উপকারী । 

আমবাতারি বটীকা। রস, গন্ধক, লৌহ্, অভ্র, তুতেভম্ম, সোহাগারখৈ ও সৈষ্ধবলবণ ১ 

এই সকল ত্রব্য সমভাগ। মিজিত সকল দ্রব্যের দ্বিগুণ শোধিত গুগগুলু ও গুগগুলুর 

সিকিভাগ তেউড়িমূল এবং রক্তচিতাচুর্ণ। স্বৃতদ্বারা গুগগুলু মর্দান পূর্বক অন্যান্য চূর্ণ 

মিশ্রিত করিয়! পুনর্ধবার দ্বৃতদ্বারা পেষণ করিবে । বটী ১ দশরতি | 

রামবাণরদ। বায় অপকরসসহ মিলিত হইলে, সর্বশরীরে 

বেদনা, জরতাব এবং শরীরভার হইয়া! থাকে ৷ সাধারণতঃ রসগত বায়ুর যে 

লক্ষণ পূর্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা আমরসগত বায়ুর লক্ষণ নহে। আমরসগত 
বাসর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই বধ অতি উপকারী । অন্থপান--আদা ও. 
বেলপাতার রস। | 
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রলামবাণরস | প্রস্ততবি ধি ২৩ পৃষ্ঠায় স্ষটব্য। 

সল্প লক্ষমীবিলাসরস | শিরোগ্রহ, অর্দিত, ও টি গতবাতরোগের 

প্রথমাবস্থায় মাথার ভার শরীর ভারবোধ ও মনের অরসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে, এই গুঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বায়ুর রুক্ষা- 
বন্থায় ব রোগ পুরাতন হইলে, ইহাদ্ারা বিশেষ কোন উপকার হয় না। 
অন্ুপান --নিশিন্দাপাত! এবং আদার রস ও মধু। 

স্বল্ললক্ষীবিলাসরস। প্রস্ততবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

মহালক্বীবিলাস । শিরোগ্রহ, মুকত্বঃ মিন্মিনত্ব, অর্দিতঃ কর্ণগত 

বাত ও হনুস্তস্ত প্রভৃতি বাতরোগের প্রথমাবস্থায় মাথার ভার, বাক্যের অস্প- 
তা ও শরীরের জড়তা প্রভৃতি উপদর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধধ রোগীকে 

সেবন করিতে দ্রিবে। শ্রেশ্াশ্রিত বায়ুরোগেই ইহা সমধিক উপকারী, কিন্তু 
কেবলমাত্র বাহুর প্রবলগতা থাকিলে অর্থাৎ পুরাতন অবস্থায় ইহাদ্বারা বিশেষ 
উপকার পাওয়াযায় না। অনুপান-_নিশিন্দাপাতাররস এবং আদার রস 
ও মধু। বাদ্ুর আধিক্য থাকিলে, এই ওষধে স্বর্ণ ॥০ অর্ধ তোলার পরিবর্তে 
১ তোল৷ প্রয়োগ করিবে । 

মহালক্ষমীবিলাস। প্রস্ততবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় ড্রষ্ব্য। 

বৃহৎ নারদীয়লন্ষমীবিলাস। অর্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, 

হস্ুত্তস্ত, মৃকত্ব, মিন্মিনত্ব ও শিরোগ্রহ প্রস্ৃতি বাতরোগের প্রথমাবস্থায় বাঘ 

রশসাশ্রিত হইলে, মাথার ভার, বাক্যের জড়তা, শ্রবণশির হাস, শ্রীবাদেশে 
বেদনা এবং তারবোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, যাবৎ রী সমস্ত 

উপদ্রব হাঁস না হয়, তাবৎ এই ওষধ সেবন করাইবে। বাতব্যাধিরোগে ইহা 
উৎকৃষ্ট গুধধ। অন্ুপান-আদাররস ও মধু। 

বৃহৎ মারদীয়লক্ষ্রীবিলাস। রস, গন্ধক, জয়িত্রী, জাতীফল, কপূর, দ্বর্ণ, রুপা, হরিতাল, 
দস্তা, সীসা, তামা, কম্ত,রী, মৃক্তা, প্রবাল, ভুমিকুস্মাও। ধুতুরখবীজ ও বিস্তারকবীজ ; ইহাদের 
প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং অভ্র,২ ভাগ, এই সমুদয় একত্র. করিয়া পানের রসে ঘর্দদ করিবে। 

বটী২ংরতি। , | 

লন্মবীবিলাসরল | শিরোগ্রহ, মুকত্ব, মিন্মিনত্বঃ আর্দিত, অপতন্ত্রক। 
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অপতানক, কর্ণগতবাত ও ঢুহনুত্তস্ত প্রভৃতি বাতরোগের অমধ্যাবস্থায় যাথার 

ভার, বাক্যের জড়তা, শরীরের শুষ্কতা, অস্প্টবাক্য উচ্চারণ এবং গ্রীবার 

স্ষোঁচ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে 
দিবে । ইহা! উর্ধগত বায়ু এবং শ্লেম্সার উৎ্কষ্ট ওবধ। কক্ধাশ্রিঁবায়ু 
রোগেও এই ওষধ অতি উপকারী । অপুপান-পানের রস ও মধু বা 
নিশিন্দাপাতার রস ও মধু । 

লক্ষ্মীবিত্বাসরস | অভ্র ৮ তোলা, রস, পন্ধক, বেড়েলা, গ্রোরক্ষচাকুলে, শতমুলী, ভূমি 

কুম্মা্ড, কৃষ্ণধুতুরাবীজ, হিজলবীজ, গোক্ষুর, বৃদ্ধদারকবীজ; সিদ্ধিবীজ+জাতীফল, জয়িত্রী এবং 

কপুর, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, দ্বর্ণ চারি আনা ( মভীস্তরে ১ তোলা ) .সনন্তচুর্ণ একত্র 

করিয়া পানের রসে মর্দন করিবে | বটী ২রতি। 

মহালম্ষমীবিলাস (নারদোক্ত )। অর্দিত, অপতগ্ত্রক, দণ্ডাপ- 
তানক, আক্ষেপক, মুকত্ব ও মিন্মিনত্ব প্রভৃতি বাতরোগের মধ্য ব৷ পুরাতন 

অবস্থায় রোগীর বায়ুর রুক্ষতা অথবা শ্লেম্মাশ্রিত বাযুর লক্ষণ সকল প্রকাশ 

পাইলে, এই ওষধ প্রয়োগ করিবে । শুদ্ধবাত অথবা গ্নেম্সাশ্রিত বাত এই 
উভয় বাতরোগেই ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে । অপন্মার ও মৃচ্ছণ প্রভৃতি 
রোগেও ইহ প্রুয়াগে উপকার পাওয়া যায়। অর্দিত, অপতন্ত্রক ও অপতানক 

প্রভৃতি বাতরোগীর প্রমেহ ও শুক্রক্ষরণ ইত্যাদি দোষ থাকিলে, এই গুঁধধ 

প্রশ়্োগে উপকার হয় । অন্ুপান--পানেররস ও মধু। 

মহালক্জীবিলাস (নারদোক্ত ) | অভ্র ৮ তোলা, রস ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, বগ্ত- 

৪ তোলা, হরিতাল ২ তোলা, তাঅ ২ তোলা, কপূর ৪ তোলা জাতীফন্র ৪ তোলা, জয়িত্রী- 

৪ তোলা, স্বর্ণ ৪ তোলা, ধুস্তরবীজ ২ তোলা, পিদ্ধিবীজ ২ তোলা, ম্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, 

প্রবাল ২ তোলা, যুক্ত ২ তোলা, দস্তা ২ তোলা, রাজপট্ট ২ তোলা, সীস! ২ ভোলা, রূপা- 

২ তোলা, লৌহ ৪ ভোলা, রসসিন্দুর ৪ তোলা, ও দ্বর্ণসিম্ছুর ৮ তোলা এই সমুদয় একব্র 
করিয়া, পানের রসে মর্দন করিবে। ব্টী৩ রতি। 

স। কুজ্তা, পার্থশুল। কটিশুল ও পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি 

রোগের নুতনাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠিবন্ধতা, গাত্রে বেদনা বা তারবোধ ও 
অগিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে 

দিবে। অন্থপান--জল ) 
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কুজবিনোদরস । রস, গন্ধক, হরীতফী, হরিতাল, বিষ, কটুকী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, 
গন্ধবোল ও শোধিত জৈপালবীজ, এই সকল ত্রব্য সমভাগে লইয়! ভূঙ্গরাজরসে, মনসাসিজের 

রসে ও আকনামূলের রসে যথাক্রমে মর্দন করিবে | বটী ২ রতি । 

লঘ্বানন্দরস। পিত্তাশ্রিত বাস্ুরোগে রোগীর ভ্রয,। দাহ, গাত্রের 

উষ্ণতা, ক্লান্তি ও মুচ্ছ? প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁবধ রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে । ইহা বায়ুর স্তব্ধ ব৷ অন্তন্ধাবস্থায় দেশ ও কালভেদে 
প্রয়োগ কর৷ যাইতে পাবে । অন্ুপান--ভূঙ্গরাজেররস ও মধু। 

লঘাঁনন্দরস। রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্রও বিষ, এই সকল ভ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা, 

মরিচ ৮ তোলা ও সোহাগ/রখৈ ৪ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া মর্দন করিবে, 
পরে তৃঙ্গরাজরসে « বার ও দাড়িমের রসে « বার ভাবনা দিবে । বটী২ং রচ্তি। 

গগণাদি বটা। পিতাশ্রিত বাুরোগে দাহ, মুচ্ছা, ভ্রম ও গাত্রের 

উষ্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁধধ শ্বেতচন্বন এবং কপৃররের 
জলের সহিত সেবন করিতে দিবে । 

গগণাদিবটী। অভ্র, রস, গন্ধক, তাত (অসহত্বে রূপ! ), মুগডলৌহ্। তীক্ষলৌহ ও স্বর্ণ- 

মাক্ষিক; এই সকল প্রব্য সমভাগে লইয়া মিশ্রিত “করত বষ্টিমধুর ক্কাথে মর্দন করিবে; 
অনন্তর বাসক্লের রস ও কিস্মিসের ক্াথ দ্বারা মর্দন পূর্বক রৌদ্র শুষ্ক করত ভূষি- 

কুম্মাণ্ডের রসে ১ দিন মর্দন করিয়! শুপ্ধ করিবে এবং ঘৃত ও মধু সহযোগে বটী করিবে। 

মাত্র! ১* রতি। 

 দ্বিগুণাখ্যরস। কম্পবাতরোগে রোগ্র সর্বাঙ্গ বিনাকারণে কম্পিত 

হইলে, রোগীকে এই ওষধ সেবন করিতে দ্রিবে এবং তাহার গাত্র যাহাতে 
বাযুম্পর্শ ন। করে, এরূপভাবে নির্বাতস্থানে রাখিবে ; কারণ সাধারণতঃ 

বাতস্পর্শে কম্পবাত প্রবল হয়। এই ওধধ সেবনকালে ছুপ্ধ, ঘ্বত এবং ইচ্ষু- 

চিনিসহ পুরাতন তওুলের অন্ন ভোজন করিতে দিবে । অনুপান--আদাররস 
বা পানেররস ও মধু 

ছিগুণাখ্যরস। শোধিত গন্ধক ২ তোলা এবং শোধিত রস ৪ তোলা একত্র কজ্জলী 
করিয়! মুড অগ্নিতে নাড়িবে এবং উ্ণ হইলে নামাইয় উহার সহিত হরীতকী চূর্ণ ৬ তোলা 

মিশ্রিত করিবে। মাত্র প্রথম দিন ৭ রতি দিবে? অনন্তর প্রতিদিন ১ রতি মাতায় বৃদ্ধি 
করিয়া ২১ রতি পধ্যস্ত প্রয়োগ করিবে । 



৬০৮ আয়ূর্যেদ-শিক্ষা | 

মহারাজেশ্বররস | রক্তাশ্রিত বাতরোগের নুতনাবস্থায় শরীরের 

বেদনা, তাপ, আহারে অরুচি এবং ভোঞজনান্তে শরীরের স্তব্ধতা প্রভৃতি 
অন্থমিত হইলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। তি 
বেড়েলাররস ও মধু। 

মহারাজেঙ্বর রস। রসসিন্দুর, লৌহ, অত্র, স্বর্ণসিন্দুর, স্বর্ণ, প্রবাল, রূগা, কীসা ও 
হরিতাল, এই সকল ভ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ পূর্বক আদাররসে ৩ দিন ভাবন দিয়া 
৪ প্রহর গজপুটে পাক করিবে, জনন্তর বেড়েলার রসে মর্দন করিয়া পুনর্ববধার ৪ প্রহর 

পুটপাক করিবে। বটী৩রতি। 

'তালকেশ্বররস । অম্পর্শাখ্য বাতরোগে রোগীর ম্পর্শশক্ির হীন্ত। 

হইলে, এই ওঁষধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবন করিয়া ছায়ায় 
উপবেশন কর! উচিত। অনুপান-_-জল। 

তালকেশ্্র রস। রসসিন্দুর ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ শোধিত সিদ্ধিপত্র চূর্ণ ৮ভাগ 

এবং পুরাতনগুড় সমন্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ লইয়া! দুই আন] পরিমাণ গুডিক। প্রস্তত করিবে। 

খরনস। আক্ষেপক, অস্তরায়াম, বহিরায়াম, অপতন্ত্রক, অপ- 
তানক, দণ্ডক, দণ্ডাপতানক, ধনুস্তন্তঃ পক্ষাঘাত; বাহুশোব, অববাহুকঃ তুণী, 

প্রতিতুণী, উর্ধবাত, আশ্মান, প্রত্যাশ্ান, পক্কাশয়গত বাত, বস্তিগত বাত ও 
গুহগত বাত প্রভৃতি রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ওষধ রোগীকে 
হরীতকী, আমল! ও বহেড়াভিজান জল ও মধুসহ অপরাহে সেবন করিতে 
দিরে। এই ওধধ বায়ুর কক্ষাবস্থায় প্রয়োজ্য, কিন্ত শ্লেম্মাশ্রিত বাতে প্রয়োগ 

কর্তব্য নহে। ইহা সেবনে বায়ুঅন্নুলোম হয় এবং কোষ্ঠগুদ্ধি হইয়! থাকে। 
উর্ধবাত, আধা'ন, প্রত্যাখ্ত(ন, পক্কাশয়গতবাত, বস্তিগতবাত ও গুহাগত বাতের 

নৃতনাবস্থার প্রাতে বা মধ্যান্ছেও এই ওঁষধ সেবন করান যায়। 

চতুম্মখরস | প্রস্ততবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় তরষ্টব্য। 

চিন্তামণিরস। আক্ষেপক, অস্তরায়াম, বহিরায়াম, অপতন্ত্রকঃ অপ- 

তানক; দও্ডক, ধনুস্ত্ত) আত্মান, প্রত্যাধান, পক্কাশম্নগত বাত, বস্তিগত বাত, 
গুঙ্গত বাত; তুঙী, প্রতিতুণী, উর্ধবাত ও কর্ণ গতবাত প্রভৃতি বাতরোগের 
মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ওষধ রোগীকে অপরাহে হরীতকী, আমল! ও 
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বহেড়াতিজান জলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহ! শ্লেম্ষাশ্রিত বাতেও 

প্রয়োগ কর! যাইতে পারে । বায়ু রুক্ষতাপ্রাণ্ত হইলে, এই ওধধ সেবনে 
সমধিক উপকার হয়। আগ্মান, প্রত্যাক্সান, পক্কাশয়গতবাত, বস্তিবাত, তুণী 
ও প্রতিতুণী প্রভৃতি বাতরোগের নূতনাবস্থায় প্রাতে বা মধ্যাহনও ৫সবন 
করান যাইতে পারে । 

চিন্তামণিরস। প্রস্ততবিধি ৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । ূ 

যোগেন্দ্ররস | পক্ষাঘাত, সর্বাঙ্গ বাঁত, ধনুস্তস্ত ও বস্তিগত বাত প্রস্ৃতি 

রোগে পুরাতন অবস্থাক় বামু ও পিত্ত প্রবল হইলে, এই ওঁষধ রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে । পক্ষাঘাতাদি বাতরোগে প্রমেহদোষ থাকিলে, তাহাও 

ইহাতে বিনষ্ট হয়। এই গঁধধ রসাদি ধাতুবদ্ধক, সুতরাং বল ও পুষ্টিকারক। 
উন্মাদ, মৃচ্ছ। ও অপন্মার প্রভৃতি রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পাবে। 
অন্থপান-_-হরীতকী, আমল! এবং বহেড়া ভিজানজল ও ইক্ষুচিনি। 

যোগেন্্রস | ন্বর্ণসিন্দূর ১ তোলা এবং স্বর্ণ, লৌহ, অত্র, মুক্তা ও বঙ্গ ; ইহাদের 
প্রত্যেকে ॥* তোলা, এই সকল একত্র করিয়া ঘ্বৃতকুমারীর রসে মর্দনপৃর্ধক এরগুপত্রে বেষ্টন 

করিয়া ধান্যরাশির মধো ৩ দিন রাখিয়া উদ্ধত করিবে। বটী ২ রতি। 

চিন্তামণিচতুর্মুখ | পক্ষাঘাত, ধনুস্তস্ত, আক্ষেপ, অপতানক, 

দণ্ডাপতানক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম ও আগ্মান প্রভৃতি বাতরোগে বায়ু এবং 
পিত্তের আধিক্য থাকিলে, অপরাহ্ছে এই ওঁষধধ সেবন করিতে দিবে । ইহা 

বায়ুর স্তব্ধাবস্থায় সেবন করাইবে ন।। অনুপান--হরীতকী, আমল! এবং 
বহেড়াভিজান জল । 

চিন্তামণিচতুন্্থ | দ্বর্ণসিন্দুর ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা ও স্বর্ণ 1০ 
তোল; একত্র করিয়! ঘৃতকুমারীর রসে মর্দনপূর্বক এরগুপত্রে বেষ্টন করিয়া ধাশ্যরাশির 
মধ্যে ৩ দিন রাখিবে। বটী২রতি। 

বৃহ বাতচিন্তামণি । পক্ষাঘাত, দণ্ডক, দ্ডাপতানক, অপতানক, 
অপতন্ত্রক ও অর্দিত প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় বামু অত্যন্ত রুক্ষ 

এবং পিত্ত প্রবল হইলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পিীাশ্রিত 
? 



৬০ আয়ুব্বেদ-শিক্ষা । 

'বাতরোগেও এই ওধধ অতি উপকারী । অন্থ্পান--হরীতকী, আমল! ও 
'বহেড়াতিজান জল এবং মধু। 

বুছৎ বাতচিন্তামণি | প্রস্কতবিধি ৪১২ পৃষ্ঠায় ত্রষটব্য। 

মহাবাভচিস্তামণি | পক্ষাঘাত, দণ্ডক, দণ্ডাপতানক, অপতন্ত্রক, অপ- 

-তানক, বাহুশোধ, অববাহুক, কলায়খপ্র ও কম্পবাত প্রভৃতি বাতরোগ পুরা". 
" তন এবং বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে, এই ওঁষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 

ইহা পিস্তাশ্রিত বাঁয়রোগে অত্যন্ত উপকারী । অন্যান্ত ষধে উপকার 

মা হইলে, ইহাতে মহাঁন্ উপকার হয়। এই ওঁধধ অত্যন্ত বল ও বীর্ষ্যবর্ধক। 

অন্গপান--হরীতকী, আমল! এবং বহেড়াভিজানজল ও মধু। 

মহাবাতচিন্তামশি | রূপ! ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, পিত্তল ৩ তোলা, কীসা 
& তোলা, সীসা ৫ তোলা, প্রবাল ৬ তোলা, স্বর্ণসন্দূর ৭ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, লৌহ 
& তোলা', বঙ্গ ১* তোলা, ভীক্ষলৌহ ১১ তোলা, স্বর্ণ ১২ তোলা! গু মুক্তা ১৩ তোলা; এই 

সকল একত্র করিয়! ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন করিবে | বটা২ং রতি। 

রসরাজরস 1 পক্ষাঘাত। অদ্দিত, অপতন্ত্রকঃ অপতানক, ধহুষ্টক্কার, 

। হম্ুস্তস্ত) বাধির্ধ্য ও ভ্রম প্রস্ততি বাতরোগে রোগীর শরীর' অত্যন্ত ছূর্বল 
হইলে, এই ওষধ গব্যহুপ্ধ ও চিনিসহ সেবন করিতে দিবে । উদরাময়াদিরোগে 
শারীত্বিক দুর্বলতা হইতে বাতরোগ উৎপন্ন হইলে, ইহা উত্কষ্ট। 

রসরাক্সরস। রসসিন্দুর ৮ তোলা, অভ্র ২ তোলা! ও স্বর্ণ .১ তোলা, এই সমুদয় একত্র 

করিয়া ঘ্ৃতকুমারীর রসে মর্দনপূর্র্বক তাহার সহিত লৌহ, রূপা, বঙ্গ, অশগন্ধা, লব; জয়িত্তী. 
এবং ক্ষীরকীকোলী ; ইহাদের প্রতোকের অর্ধ তোলা মিশ্রিত করিয়া কাকমাচীর রসে মর্দন 

করিবে। বটী৫ রতি | 

অশ্বগন্ধাধৃত। পক্ষাঘাত, বাহুশোধ, অববাহুক, খর্জতা, পঙ্গুত1 ও 

মাংসগত বাত প্রভৃতি বাতরোগের তৃতীয়াবস্থায় রোগীর শরীর অত্যন্ত কশ 
. এবং বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে, এই ওুধধ সেবন করাইবে। ইহা শারীরিক 
বল, পুষ্ইি ও বীর্ধ্যবর্ধক। অন্ুপান-- উষ্ণছুঞ্ধ। 

খসথগন্ধাঘৃত। গব্যদৃত /৪ সের । বখানিয়মে মুন্ছ্যাপাক করিবে। ক্কাখ্যলব্য--নূতন সয়স 



বাতব্যাধি-চিকিৎসা | ৬১$. 

অশ্বগন্ধা /৮ সের, ৬৪ জল সের, শেষ ১৬ সের। গব্যছুপ্ধ ১৬ সের। কঙ্গত্রব্য-.অস্বগন্ধা /১ 

সের। পাঁকাবসানে ছাকিয়া লইবে। যাত্রা ।* আনা, | তোলা বা ১ তোল! 1 - 

দশমূলাগ্যত্বত। অর্দিত, আক্ষেপ, অপভানক, মূকত্ব, মিদ্মিনন্ব, 
বাহশোষ প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় নান ও আহার যথারীতি 
সহা এবং পিশ্তের প্রবলতা লক্ষিত হইলে, এই ওষধ উষ্ণছুপ্ধসহ অপরাচ্ছে 

সেবন করাইবে। 

দশমুলাদা ঘৃত| গব্যঘবত /& সের । বথানিগমে মৃচ্ছণাপাক করিবে। ক্ষাথ্যপ্রব্য--বিশল- 

ছাল, শোণাছাল, গান্তারীছাল, পারুলছ্াল, গণির়ারীছাল, শালপাণী, চাঁকুলে, বৃহতী, কণ্ট- 

কারী এবং গোক্ষুর ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /৬সের, জল ৪৮সের, শেষ ১২ সের। 

গব্যছুদ্ধ /8৪ সের। কষ্ধত্রব্য-_জীবক (অভাবে গুল), ধখভক (অভাবে বঞ্খলোচন), মেদ 

(অভাবে অন্থগন্ধ1 ), মহামেদ ( অভাবে অনস্তমূল ), কাকোলী, ক্গীরকাকোলী, জীবস্তী, বষ্টি- 

মধু$ খন্ধি (অভাবে গোরক্ষচাকুলে ), বৃদ্ধি ( অভাবে বেড়েলা ); এই সকল ব্য প্রত্যেকে 
৮ তোলা গ্রহণপুর্বক ঘ্বতপাঁক করিয়া! ছাকিয়া লইবে। মাত্রা-_অর্ধ তোল!। 

ছাগলাগ্ঘত । অপতন্ত্রক, অপতানক, কর্ণ গত বাত, খঞ্জতা, কলায় 

থগ্জতা, গৃর্রসী, কুজতা, মৃকত্ব, মিন্মিনত্ব, কর্ণশূল, পক্ষাঘাত ও অবন্তাহক 

প্রভৃতি বাতচরাগের পুরাতন অবস্থায় সান, আহার সহা হইলে, এই ঘ্বত 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বাতশ্রেম্ম প্রধান ব্যক্তির বাযুদ্ধারা শ্সেম্মা 

রুক্ষতা প্রাপ্ত হইলে বা বাতপিত্ত প্রধান রোগীর পক্ষে এই গুঁবধ অত্যন্ত উপ- 
কারী। যাহাদের স্থৃতিশক্তির অল্পত। এবং শরীর অতি ছুব্বল, তাহাদের 

পক্ষে ক্ষয়কাস, যঙ্গু্জ ও উন্মাদ প্রভৃতি রোগেও এই ঘ্বৃত অতি উপকারী। 

কিগু অগ্সিমান্দ্য বা অজীর্ণ থাক্কিলে কখনও প্রয়োগ করিবে না। অনুপান-- 

উক্চছুপ্ধ। 

ছাগলাছাঘৃত | গব্যত্থত /৪8 সের। যথানিয়মে যুচ্ছণপাক করিবে ক্কাথাদ্রব্য--চর্ম, 

শৃঙ্গ ও নথাদি বিহীন নপুংসক ছাগের মাংস € পোষ্রলীবন্ধ )/৬ সের এবং বিন্বহাল। শোণা- 

ছাল, গাস্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী” শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্কুর ; 

এই সকল জ্রব্য প্রত্যেকে দশ ছটাক, একটি পাত্রে রাখিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিবে এৰং 

১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইবে | গব্যছুপ্ধ টারি সের | শওমুলীরস চারি সের | কক্চ- 

জব্য-জীবক, ঝষভক, যেদ, মহাঁনেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, জীবস্তী, বটিষধু, ঝস্টি, বৃদ্ধি 
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ও যহ্টিষধূ। এই সকল সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে স্বৃতপাক করিয় ছাকিয়) 
লইবে। মাঝ্জা-চারি আনা হইতে অর্থ তোল! বা এক তোল)। 

বৃহৎ ছাগলাগ্ঘত। পক্ষাঘাত, সর্ধাঙ্গ বাত, আক্ষেপক, অন্ত- 

রায়াম। বহিরায়াম, দণগ্ডক, দ্গ্ডাপতানক, ধন্ুস্তস্ত, অপতন্ত্রক, অপতানক, 

বাধিত, ধঞ্জতা) কুজতা, গঙ্থৃতা, কলায়খঞ্জতা, ক্রোষ্ট,কশীর্ষ, খন্বী, হনুস্তস্ত; 
গৃসীঃ অববাহৃকঃ বাহশোব, শিরোরোগ, হৎশূল, পাশ্বশূল, বাতাশ্রিত চক্ষু- 
রোগ, বাতকণ্টক, আটঢ্যবাত, হস্তকম্প, শিরঃকম্প ও জিহ্বাস্তস্ত প্রভৃতি যাব- 

তীয় বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই ওষধ অমৃতের ন্ায় উপকারী । বানর 

রুক্ষতা প্রযুক্ত রোগীর যখন শরীর অত্যন্ত দুর্বল ও কশ হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধ 

থাকে ব! প্রমেহ, জীর্ণজ্বর প্রভৃতি বাঁতাশ্রিত হইয়া! শরীর একেবারে শ্রম- 

বিমুখ হয়ঃ সেই অবস্থায় এই ঘ্বৃত প্রয়োগ কয়! যায়। পক্ষাঘাতার্দি বাত- 

রে]ুগে যখন বায়ুরুক্ষ হয় এবং বিবিধকারণে শ্লেন্া কক্ষত। প্রাপ্ত হয়, তখন 
এই ওষধ অত্যন্ত উপকারী। এতন্তিন্ন পিতাশ্রিত বাতরোগেও এই ঘ্বত সেবনে 
মহান্ উপকার সাধিত হয়। বায়ুর প্রকোপবশতঃ মস্তক, চক্ষু, কর্ণ ও জিহ্বা 
প্রভৃতি ইন্ড্রিয়ের কার্ধ্য নষ্ট হইলে, এই ওঁষধ প্রয়োগে ফলদর্শে। প্রমেহ- 
রোগে শুক্রক্ষয়বশতঃ বায়ু কুপিত হইলে, এই দ্বৃত প্রয়োগ কর! যাইতে পারে । 
হস্ত, পদাদি কোনক্রমে ভগ্ন ও বাঘুর প্রকোপবশতঃ সেই সকল স্থানের ক্রিয়া! 

স্বাস পাইলে, ইহ! প্রয়োগ কর! যায় । জঙ্ঘ।, পার্খও মস্তক আশ্রিত বাত- 
রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ওষধ উপকারী । 

বৃহৎ ছাগলাদ্যত্বত। গব্যঘ্বত ১৬ সের। বথানিয়মে মৃচ্ছ্ণপাক করিবে। ক্কাখ্যপজব্য__] 
শৃঙ্গ, নখ ও চর্দাদিবিহীন নপুংসক ছাগের মাংস ১২1* সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। 
বিশ্বছাল, শোণাছাল, গান্ভারীছাল, পারুল, গণিয়ারী, শালগাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী 
ও গোক্ষুর, ইহাদের প্রত্যেকে ৮* তোলা, জল ৬৪ দের, শেষ ১৬ সের। নৃতন সরস অঙ্বগন্ধা 

১২।* সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । বেড়েলা ১২০ সের, জল ৬৪ সেরে, শেব ১৬ সের। 
গবাছু্জ ১৬ সের। শতমুলীর রস ১৬ সের। কক্ত্রব্য-_জীবস্তী, যষ্টিমধূ, ভ্রাক্ষা, কাকোলী, 
ক্ষীরকাচকোলী, হুন্দিপুষ্প, মুখা, রক্তচন্দন, রাক্সা, যুগাণী, মাধাণী, শ্টাযালতা, অনস্তমুল। মেদ, 
মহামেদ, কুড়, জীবক, খবভক, শট, দারুহরিদ্রা, প্রিয়, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, তগর- 
পাছকা? ভালীশপত্র, গল্পক1ঠ, এলাইচ), তেজপাতা, শতমুলী, নাগেস্বর, জা।তীপুষ্প, ধনে, 
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মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িযখোসা, দেবদারু, রেণুকঃ এলবানুক, বিড়ঙ্গ ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের 

চারি তোলা | যথানিয়মে ঘ্ৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে এবং শীতল হইলে ইক্ষতিনি 
/২ সের মিশ্রিত করিবে । ইক্ষৃুচিনি এক সময় সমস্ত না যিশাইয়া অংশান্ুসারে আবশ্ঠক- 

মত মিশাইয়া লইলে ঘ্বৃত হীনবীধধ্য হয় না। নচেৎ অর দিনেই হীন বীর্ধ্য হইয়া যায়। 

মাত্রা--অর্থ তোলা । 

নকুলাগ্িঘৃত | অর্দিত, পক্ষাঘাত, মৃকত্ব, মিন্মিনত্ব ও বাধিরষ্য প্রভৃতি 

বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এবং অন্ঠান্ত উর্ধঙ্জব্রগত বাতরোগে এই 

স্বত রোগীকে সেবন করিতে দিবে । হস্তকম্প, শিরঃকম্প প্রভৃতি রোগেও 

ইহা! উপকারী । অপম্মাররোগে ইহ] ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়। 

নকুলাছাদ্বৃত | গব্যদ্বত /$ সের | যথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে । কাথ্যক্রব্য--নকুল মাংস 

'/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের । বিক্বছাল, শোণাছাল, গান্তারীছাল, পারুলছাল, গণি- 

য়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত 

/২ সের, জল ১৬ সের. শেষ /8 সের । মাষকলায়/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪সের | শত- 

মূলীর রস /8 সের । দুগ্ধ /8 সের। কন্ধত্রব্য--জীবক, ধবভক, কাঁকোলী, ক্ষীরকাকোলী, 

খদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবস্তা, বষ্টিমধু, এলাইচ, দারুচিনি. 

তেজপাতা, শু ঠ, পিপুল, মরেচ, হ্রীতকী, আমলা, বহ্ড়ো, মুখা ও অনস্তমূল; ইহাদের 

প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে ঘ্বৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে | মাজ্রা--অর্দা তোলা। 

হংসাদিঘ্ধত । একাঙ্গবাত অর্থাৎ পক্ষাঘাত; সব্ধাঙ্গবাত, অববাহুক, 

বাহশোব, মন্তাস্তস্ত, কুক্জতা, সন্ধিবাত, হস্ত পদাদিগতবাত ও ঝিন্বিনেবাত, 

প্রভৃতি রোগে এই দ্বত রোগীকে মর্দন করিতে দিবে । এ সমস্ত বাতরোগে 

ইহা! মহৌষধ । হস্ত পদাদি অঙ্গ অসাড় বা সন্কুচিত হইলে, এই ত্বত 
সেই স্থানে প্রত্যহ মর্দন করিতে দিবে । 

হংসাদিত্বত। পুরাতন গব্যত্বত চারি সের। ষখানিয়মে মুচ্ছীগাক করিবে । চারিটী 
হাসের মাংস, জল ৬৪সের, শেষ ১৬সের | করত্রব্য--এরওু মূল, বৃহৃতী, সৈদ্ধব, শুল.ফা, জাসী- 

ফল, লবঙ্গ জয়িত্রী, আফিং, ধুতুরামূল, বেড়েলা, সমুদ্রফেণাঃ শু ঠ. পিপুল, মরিচ, আগর- 

কাষ্ঠ, মুখ, কৃষ্ণজীরা; জীরা, বচ, তালীশপাত্র ও কুড় ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। পাক 

সম্পন্ন হইলে, অল্প জল।থাকিতে ছাকিয়পা এরওতৈল ৩২ তোলা কেছুযার ক্ষীর ৩২ তোলা ও 

সৈষ্ষবলবণ ২ তোলা প্রদান করিবে ও পুনঃ ছাকিয়া লইবে। | 

চতুঃস্েহ । আক্ষেগক, পক্ষাঘাত, সর্বাঙ্গবাত, অস্থিগতবাত। মজ্জা- 



৬১৪ আয়ুর্ববেদ-শিক্ষা | 

, শগতবাত ও কম্পবাত প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় শরীরের শিথিলতা: 

লক্ষিত হইলে, অন্ান্ত শ্নেহ মালিশ করিবার পুর্বে এই স্নেহ মর্দন করিতে 
দিবে। ইহা প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। 

চতুঃস্পেহ। তিলটৈল চারি সের। গবাদৃত চারি সের। বরাহ, কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণীর 

চর্ধ্ব, চারি মের | বরাহ্, কচ্ছপাদি প্রাণীর হাড় কুট্রিত করত জলে সিদ্ধ করিয়! তাহার মধ্যস্থ 
মজ্জা /8 সের; এই সমস্ত একত্র করিয়া লইবে। ক্কাথ্যন্ত্ব্য--হরীতকী, আমলা! ও বহেড়া ; 

ইহাদের প্রত্যেকে /২ সের, কুলথকলাই /১ সের, শ্জিনামুলের ছাল ৪* তোলা, £অড়হর ৪ 
তোলাঃ রাস্তা ১৬ তোলা, রক্তচিতা ১৬তোলা, বিশ্বছাল, শোণাছাল, গাস্তারীছাল, পারুল- 

ছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাঁকুলে, বৃহৃতী, কণ্টকারা, ও গোক্ষুর, ইহাদের প্রত্যেকে ৮ 

তোলা, জল ৬৪,সের, শেষ ১৬ সের। সুরা, কীজি, অঙ্নদধিঃ সৌবীর, এবং তুষোদক ; ই- 
দের প্রত্যেকে চারি সের। কুলশু ঠ /২ সের, জল ১৬ সের, শেব /৪ সের দাড়িঘরস /৪, 

মহ্থাদার রস /৪ সের । কন্বপ্রব্য--ীবক, ধবষভক, মেদঃ মহামেদ, কাঁকোলা, ক্ষীরকাকোলী, 

ছি, বৃদ্ধিঃ জীবন্তী ও যষ্টিমধু; এই ১০টী সমভাগে মিলিত ৪৮ তোলা গ্রহ্ণপূর্ববক যথানিয়মে 

স্নেহপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে | 

রসোনাগ্ধতৈল | গ্রন্থিবাত; পৃষ্ঠবাত, রসবাত অর্থাৎ হস্ত বা পদের 

কোন স্থানে রসবন্ধ হইলে তজ্জনিত বেদনা! এবং কোনস্থান ভগ্ন ও সেই 
স্থানের বেদন! দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে, এই তৈল অতি উপকারী ইহা পান 

এবং মালিশ উভয় প্রকারেই ব্যবস্থা করা যায়। বসদ্দোষে কোনস্থান স্কীত 

হইলে ইহাদ্বারা উপকার হয়। 

রসোনাছ তৈল। তিলটতৈল চারি সের। যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে । রশোনের 

স্বরম ১৬ সের! কন্ত্রব্য-_রসোন /১ সের | ধধানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 

মূলকাদ্যতৈল । উৎকটগ্রস্থিবাত, সন্ধিগতবাত ও বূসবাত প্রভৃতি 

রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল রোগীকে মর্দন ও পান করিতে দিবে। 

মূলকান্ধ তৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে যুচ্ছণাপাক করিবে। মুলার স্বরস /8. 

সের। ছুদ্ধ /৪ সের দখি /৪ সের কন্ত্রব্য-_বেড়েলা, রক্তচিতা, সৈল্ধবঃ পিপুলঃ আত- 

ই, রাজা চৈ, অগুরু, রক্তচিতা, রক্তচন্দন, বচ, কুড়, গোস্ষ্র, শুঠ, কুড়, শঠী, বেলছাল, 
শুল.ফা, তগরপাহৃকা ও দেবদারু ; এই সকল প্রব্য সমভাগে মিলিত /৯ সের। বথানিয়ষে 

তৈলগাক করিয়া হাকয়া লইবে। নিস: এ 



বাতব্যাধি-চিকিগসা ৬৯৫ 

কুজপ্রসারিণীতৈল। অন্তরায়াম, বহিরায়াম, কুজতা, অপতন্ত্রকঃ 

সর্বাঙ্গবাত; পন্থৃতা, গৃপী, অর্দিত, গ্রন্থিবাত, হনুস্তস্ত, .মন্যাস্তস্ত) বাহুশোধ, 

অববানক, বিশ্বচী, খঞ্জত।,পাদহর্য, কলায়খঞজ ও শিরোগগ্রহ প্রভৃতি বাতরোগের, 

পুরাতন অবস্থায় এই তৈল ২৩ ঘণ্টা মর্দন করিয়া! উষ্জলব্বার সেই স্থান 
ধৌত করিবে । বাতব্যাধিরোগের পুরাতন অবস্থায় যখন বায়ু রুক্ষতা প্রাপ্ত 
'হুয় এবং শ্লেশ্বা হ্রাস পাইতে থাকে, সেই সময় এই তৈল মালিশ করা কর্তবা। 
এই তৈল সাধারণতঃ সর্ববিধবাতরোগেই উপকারী । 

কুন্তপ্রসারিণীতৈল। তিলতৈল ১৬ সের! যথানিয়মে মৃচ্ছণপাক করিবে। ক্রাথ্যন্ব্য-. 

গৃন্ধভাদুলে ১২।* সের, জল ৬৪ সের, শেন ১৬ সের। দির মাত ১৬ সের | কাজি ১৬ সের, 

গোদুগ্ধ ৩২ সের। কক্ষজুব্য__রক্তচিতা, পিপুলমূল? যষ্টিমধ্ং সৈন্ধব, বচ, শুঁল ফা, দেবদারঃ, 

রাস্মা, গঞ্গপিপুল, গন্ধভাছুলে, জটামাংসী ও রক্তচন্দন ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা । যথা 

নিয়মে তৈলপাক করিয়! ছাকিয়া লইবে। 

স্বল্পপ্রনারিণীতৈল | কুজতা, পক্ষাঘাত, সর্বাঙ্গবাত, মন্ান্তস্, 

বাহুশোধ, অববানক, বিশ্বচী, গৃণ্রসী, বাতকণ্টক, খন্বী, পাদহ্ষ, ত্রিকশূল, 

্নামুগতবাত ও সন্ধিবাত প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন. অবস্থায় বিবিধকারণে 

্লেশ্মার স্তব্্তা থাকিলে অর্থাৎ বায়ুদ্বার! শরীর রুক্ষ হইবার পূর্বে এই তৈল 

রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। বায়ু রুক্ষতাপ্রাপ্ত হইলে, নৃতনা- 

বস্থায়ও এই তৈলপ্রয়োগে উপকার হয়। এই তৈল দ্বারা তুণী, প্রতিতুণী 
প্রভৃতি বাতরোগে পিচকারী প্রয়োগ করিবে । ইহা দশমূলীকাথ বা রান্গাদি 
কাঁণের সহিত বিরেচনার্থ প্রয়োগ করা ঘায়। 

স্ব্পপ্রসারিণীতৈল। এরগুতৈল /8 সের । যথানিয়মে মৃচ্ছণীপাক করিবে । ক্কাথান্তরব্য- 
গন্ধভাদুলে /৮ গের, জল ৬৪ সের | শেষ ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া 

লইাবে। 

বৃহৎ সৈন্ধবা্াতৈল | বহিরায়াম, অন্তরায়াম, কটিশূল, পৃষ্ঠশূল, 

হৃংশূল, সদ্ধিগতবাত+ অর্দিতঃ কুজতা, পক্ষাঘাত, মন্যান্তপ্ত, বাহশোষ, 

অববাহৃক, বিশ্বচী, গৃঞঁসী, খঞ্জতা, পঙ্গৃতা, কলায়ধঞ্জ, বাতকণ্টক, পাদহর্ষ, 
ও ব্রিকশূল প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় শ্লেশার স্তব্ধতা দৃষ্ট হইলে 



৬১৬ আয়ুর্বেবেদ-শিক্ষা । 

অথবা! বায় রুক্ষতাপ্রাণ্ড না হইলে; এই তৈল মর্দন করিতে দিবে। "অনেক 

সবলে, ইহ] দ্বারা অসাধারণ উপকার হয়। যাছাদের শরীর শ্লেন্সাধিক ও 
বাম্ু তাদূশ রুক্ষতাপ্রাণ্ত হয় নাই, তাদৃশ ব্যক্তির এই তৈল প্রয়োগে 
মহোপকার দর্শে। বাতাধিক ব্যক্তিরও রোগ নূতন হইলে, এই তৈল প্রয়োগ 
কর! যাইতে পারে । ইহা আমরস পাঁচক, সুতরাং এ সমস্ত বাতরোগে অন্ঠান্ত 

তৈল প্রয়োগের পূর্বে অর্থাৎ শরীর সম্পূর্ণ রুক্ষ না হইতে এই তৈল প্রয়োগে 
সমধিক উপকার হয়। শরীরের সদ্ধিস্থানে বা হস্ত পদ্দাদিতে বেদন' 

থাকিলে, এই তৈল মালিশ করিয়া! শ্বেদ প্রদান করিলে? এর বেদন। অত্যন্প- 
কালের মধ্যেই দূরীভূত হইয়। থাকে । 

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল। এরগুতৈল /ও নেয়। যথানিয়মে মৃচ্ছশপাক করিৰে | কাথা- 

ভ্রব্য--শুল ফা /২ সেরঃ জল ১৬ সের, শেষ ৪ মের কাজি /৮ সের। দধির মাত /৮ ৫পের। 

কন্কত্্ব্য-_সৈদ্ব, গঞপিগলী, রাস্মা, শুল্ফা, যমানী, সাঞ্জিমাঁটী, মরিচ, কুড়, শু ঠ, সৌবচ্চিল- 
লবণ, বিট.লবণ, বচ, বনযমানী, গন্ধভাঁুলে, কু, যষ্টিমধু এবং শিঞ্পলী; এই সকল অব্য 

প্রতোকে ৪ তোলা । বথানিয়ষে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে | 

বলাতৈল । আক্ষেপক, অস্তরায়াম, বহিরায়াম, কুতিকা শ্রিত পক্ষা- 

ঘাত, প্রমেহ বা শুক্রক্ষয়জনিত পক্ষাঘাত, অপতানক, দগডাপতানক ও স্নায়ু- 
গতশুল প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর শরীর বায়ু ও পিত্ত 

প্রবল হইলে, এই তৈল মালিশ করিতে দিবে । স্ত্রীলোকের সুতিকাদোষ 
হইতে আক্ষেপকাদি বায়ুরোগ বা৷ অপন্থার, মৃচ্ছণ প্রভৃতি উৎপন্ন হইলে, এই 
তৈলে মহোপকার দর্শে। স্তনছৃগ্ধ স্তপ্ক হইলে, প্রহ্ততিকে এই তৈল সর্বাঙ্গে 

মালিশ করিতে দিবে । বৃদ্ধ এবং সুখী বা! বাতপিত্তাধিক রুশব্যক্তির পক্ষেও 

| 

্লাতৈল। তিলটতৈল /৪ সের। ক্কাখ)দ্রব্য--বেড়েলামূল ১৬ সের, জল ঠ২৮ সের, 

শেষ ৩২ পের | বিষ্বস্ধাল, শোণাহ্ল,গান্তারীছাল,পাকরুলছাল,গণিয়ারীছাল,শালপাণী, চাকুলে, 

বৃহতী, কণ্ট কারী ও গোক্ষুর এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১৬ সের, জল ১৯২৮ সের, শেষ 
৩২ মের। কুলশুঁঠ ও কুলখকলায় সমভাগে মিলিত ১৬ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ 

মেক্স। কক্ত্ব্য-_সৈন্ধব অগুরু, শ্বেতধূনা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জি্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়,এলা- 

(ই, ত্গরগাঢুকা,জটামাংসী।শৈলজ,তেজপত্র,পিগুতগরমূলঃপ্তামালতাঃবচ। শতমূলী, অঙ্বগন্ধা, 



বাতব্যাধি-চিকিৎসা । ৬১৭ 

গুলুফা, পুনর্ণবা, কাকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, জীবক, খাবভক, মুগাণী, মাবাণী, মেদ, 
মহামেদ, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃলী, রংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ,পুগুরিয়াকাষ্ঠ, খদ্ধি, বুদ্ধি, ত্রাক্ষা, জীবস্তী 

ও যষ্টি মধু; এই সকল ভ্ব্য. সমভাগে মিলিত /১ সের । যখানিয়যে তৈল পাক করিয়া 

ছাকিয়া একটী মাটির কলসীর মধ্যে রাখিবে। 

পুষ্পরাজপ্রসারিণীতৈল | ধঞ্জতা, পঙ্গুতা, শিরোগতবাত, অর্দিত, 

হনুস্তস্ত) কর্ণগতবাত ও বাহুশোব প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই 
তৈল প্রয়োগ করা কর্তব্য । শিরোগতবাত, অদ্দিত, হনুস্তস্ত ও কর্ণগতবাত 

প্রভৃতি রোগে এই তৈলের নস্তগ্রহণ এবং বাতাধিক ব্যক্তির মন্তকে এই 

তৈল মালিশ করিলে সমধিক উপকার হয়। পক্ষাঘাত ও রক্তগত বাঁত- 

রোগেও এই তৈল উপকারী । এই তৈল মালিশ এবং নস্ত উভয় প্রকারেই 

প্রয়োগ করা যায় । 

পুষ্পরাজপ্রসারণীতৈল। তিলটতৈল /8 সের। যথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে | ক্কাখ্য- 
দ্রব্য গন্ধতাভুলে ১৯২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । অঙ্বগন্ধার মূল ১২1 সাড়েবার 
লের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের। গব্য বা মাহিষছুদ্ধ ৯৬ সের। জলপন্মের রস /৪ সের। 

শতমুলীর রস ৪ সের। কক্কদ্রব্য_-শুলফা, পিপুল, এলাইচ, কুড়, কণ্টকারী, শু ঠ, যষ্টিমধু, 
দেবদীরু, শীলপাণী, পুনর্ণবা, মগ্রিষ্ঠা, তেজপত্র, রাস্্রা, বচ, কুড়, ঘমানী; গন্ধতৃণ, জটামাংসী, 

নিসিন্দাঃ বেড়েলা, রক্তচিতা, গোক্ষুর, যুণীল ও শতমূলী, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা! । বথা- 
নিয়মে তৈল পাঁক করিবে । | 

বায়ুচ্ছায়াস্থুরেন্দ্রতৈল | আনক্ষেপক, কম্পবাত, অস্তরায়াম, বহি- 

রায়াম, সতিকাশ্রিভবাত, পক্ষাঘাত, প্রমেহরোগে শুক্রক্ষয়াদিজনিত পক্ষাঘাত, 

অপতানক, দণ্ডাপতানক স্বায়ুশূল ও বাহুশোধ প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন 

অবস্থায় বাতপিত্ত প্রবল থাকিলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে মর্দন করিতে 

দিবে। অপন্মার ও মৃচ্ছ? প্রভৃতি রোগে এই তৈল রোগীর মন্তকে মালিশ 
কর। কর্তব্য। 

বায়ুচ্ছায়ান্থরেন্্রতৈল। তিলতৈল /৪ সের । ক্কাথ্যব্রব্য--বেড়েলা ১২1 সের, জল ৬৪ 
সের, শেষ ১৬সের | বিশ্বছাল। শোণাছাল, গাস্তারীছাল, পাক্ুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, 
চাকুলে, বৃহতী। কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের প্রত্যেকে /১* সের। জল ৬৪ সের? শেষ. 

৯৬ সের। কক্ষত্রব্য--মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, দেবদারু, শৈলজ, সৈক্ধবলবণ, 

৯৫ 



৬১৮ আয়ুর্ধেদ-শিক্ষা | 

বচ, কাকোলী, পদ্বাকাষ্ঠ, কী কড়াশূ্জী, তগরপাছ্কা, গুলঞ্চ, মুগাণী,মাষাণী, শতমূলী, অনস্ভ- 

মূল, শ্যামালতা, শুল্ফা ও পুনর্ণবা, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা । যথানিয়মে তৈল পাক 
করিয়া ছাকিয়া লইবে ! | | 

মাষতৈল । অর্ধা্গ ( পক্ষাঘাত ), সর্ধাঙ্গবাত, অপতানক, আচ্য- 

বাত, মাক্ষেপক, বাহুশোধ, অববাহুক, বিশ্বচী, গৃথ্ষসী, খন্বী, বাতকণ্টক ও 

পাদহ্ষ প্রভৃতি বাতরোণে এই তৈল মর্দন করিতে দ্রিরে। বাতদ্বারা ফোন 
স্থান স্কৃচিত বা হস্ত, পদাদি অপাড়বোধ হইলে, এই তৈল প্রয়োগে সমধিক 

উপকার হয়। বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ শরীর শিখিলবোধ হইলে, এই তৈল 

মালিশে বিশেষ উপকার দর্শে। 

মানতৈল। তিলটতৈল চারি সের। যথানিয়মে মৃচ্ছাপাক করিবে । ক্কাথ্যদ্রবা-_মীষ- 

কলাই, যবধান, মসিনা, বিশ্টী, শৃকশিশ্ষীবীজ, গোক্ষুর, শোণাছাল ও কণ্টকারী, ইহাদের 
প্রত্যেকে /%৭* চৌদ্দছটাক, জল ৫৬ সের, শেষ ১৪ সের | কার্পাসবীজ, বদরীবীজ, শখ- 

বীজ ও কুলখকলায়, ইহাদের প্রতোকে/১৪* পৌনে ছুই সের, জল ৫৬ সের, শেষ ১৪ সের। 

নপুংসক ছাগমাংদ /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের । কক্কত্রব্য__পন্গুড়,টা, কুড়ঃ 
সৈদ্ধবলবণ, রান্না, পুনর্ণবা, এরগুমূল, পিগ্ললী, শুল্ফা, বেড়েলা গন্ধভাদুলে, জটামাংসী ও 

কট্টকী, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোল! | যথানিয়মে তৈল পাক করিয়) ছাকিরা লইবে। 

মহামাষতৈল | হিশ্বচী, গৃরসী, পক্ষাঘাত, কু্পতা, সর্ধাঙ্গবাত, 

বাহুশোষ, খণ্জ, কলায়খণ্ত, অর্দিত, অববাহুক ও কর্ণগত প্রভৃতি বাতরোগ 

পুরাতন হইলে এবং হস্ত, পদাদির অপাড়জ্ঞার, শরীরের সক্ষেচ বা বাতদোষে 
কোনস্থান শুষ্কতা প্রান্ত হইলে, এই তৈল রোগীর এ সমস্ত স্থানে মালিশ 

করিতে দিবে । বায়ু এবং পিত্তের প্রকোপ অবস্থীয় বয়স্ক বা বৃদ্ধব্যক্তির 

যখন অন্তান্ত ওষধে বিশেষ উপকার হয় নাঃ তথন এই তৈল মালিশ বার! 

অশেষ উপকার হইতে দেধ। গিয়াছে। এই তৈল, মৃকত্ব, মিন্মিনত্ব ও শিরং- 
শূল প্রভৃতি রোগে নস্তরূপে ও পক্াশয়াদিগত বাতে পিচকারীন্ধপে প্রয়োগ 
করিবে এবং কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য উক্তহুপ্ধসহ পান করিতে দ্িবে। 

অহামাবতৈল | তিলতৈল /৪ সের । যথানিরনে মুচ্ছণাপাক কহিবে | ক্কাথ্যত্রধ্য-_ 

আাঝকলাই /৪ সের, বিব্বছাল, শৌণাছাল, গান্ারীছাল, গাক্ুলছাল, গণিধারী, শালপাঁণী, 

চাক্কুলে, বৃহুতী, কণ্টকারী, ও গোস্ষুর, ইহাদের প্রত্যেকে /1গ* দশছটাক এবং পুষ্টালী বন্ধ 
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নপুংসক ছাগমাংস /৩%* পৌনে চারি সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের।..গব্যছুগ্ধ 

১৬ সের।| কক্বত্রব্য-_শৃকশিশ্বী, এরওষুল, শুলফা, বিট.লবণ, সৈন্ধবলবণ, উত্তিদলবগ, 

জীবক, খবভক, যেদ, মহাযেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবস্তী, বস্টিমধু, খদ্ধি, বুদ্ধি, 

যঞ্জিষ্ঠা, চৈ, চি, কট.ফল, শুঠ, পিপুপ, মরিচ, পিপলীমূল, রান্থাঃ বষ্টিমধু$ সৈদ্ধবলবণ, 

দেবদার, গুল, কুড়, অশ্বগন্ধা, বচ ও শঠী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোল ১০১৬ 

যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 

বৃহ মাধতৈল | বিশ্বচী, গৃতসী, পক্ষাঘাত, সর্বাঞ্গবাত, খঞ্জ, 

কলায়খঞ্জ, অর্দিত, কুজতা, অপতানক, অন্তরায়াম ও বহিরায়াম প্রভৃতি বাত- 

রোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ু রুক্ষতাপ্রাপ্ত হইলে এবং হস্ত+ পদাদি শুগ্ক 
হইতে আরম্ভ করিলে। এই তৈলঘ্বার। মহান উপকার সাধিত হয় । কোন- 

স্থান অসাড় হইলে, এই তৈল সেই স্থানে মালিশ করিতে দিবে। হুস্তস্ত, 

অর্দিত, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, মৃকত্ব, মিন্মিনত্ব ও শিরোগ্রহ প্রভৃতি বাত- 

রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈলের নন্ত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 

পর্কাশয়গত বাত, তুণী, প্রতিতুণী, কুজতা ও পৃষ্ঠবাত প্রভৃতি রোগে এই 
তৈলেরদ্বারা পিগকারী প্রয়োগ করিবে এবং বিরেচনার্থ উহা! ছুগ্ধসহ সেবন 
করাইবে। পক্ষাঘাতাদ্রিরোগে ইহ] সর্বাঙ্গে মর্দন করিতে দিবে এবং 

অবস্থাবিশেষে উষ্চদুপ্ধসহ সেবন করাঁইবে। বাতব্যাধিরোগে এই তৈল অতি 

উপকারী । | | 

হৎ মামতৈল| তিল তৈল /৪ সে। যথানিয়মে মৃজ্ছীগাক করিবে | কাখ্যতব্য__মাধ- 

হি /২ সের, জল ১৬ সের, শেব /৪ সের | বেড়েলা /২সের, জল ১৬ সেরঃ শেব /৪ সের, 

রাস্সা/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /8 সের | বেলছাল, শোণাছাল, গান্তারীছাল, পারুলছাল, 

গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বুহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই সকল ভ্ব্য সমভাগে 

মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেম /& দেহ । ববধান।' শুষ্কখপরী গু কুলথকলায়ঃ এই 

তিনটি সমভাঁগে মিলিত /২ সেরে, জল ১৬ সের, শেষ /৪ পের | নপুংসক ছাগমাংস /২ সের, 
জল ১৬ সের, শেব /৪.সের | গব্য দুগ্ধ ১৬ সের। কক্কন্্ব্য-_রাম্না, আলকুশী বীজ, সৈদ্ধব- 

লবণ, শুল্ফা, এরগুমুল, মুখা, জীবক, খষতক, মেদ, মহাযেদ। কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, 

জীবনী, যষ্টিমধু, খ্ধি বৃদ্ধি, বেড়েলা, শু 8, পিপুল ও মরিচ ॥ এই সকল জ্রব্য প্রতে!কে 

২ তোল! । যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 

নকুলতৈল । কটিশূল, পৃষ্ঠশূল। ক্রোষ্ট কণী্, গ্রন্থিবাত, একাঙ্গবাতত, 
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বাছশোব, অববাহুক; বিশ্বচী, গৃসী, ধঞ্জতা, পঙ্গুতা ও কলার়খঞ্জ প্রভৃতি 
বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় বাতগ্েম্ম! প্রবল হইলে, রোগীর গাত্রে এই 

তৈল মালিশ করিতে দিবে | অন্তরায়ামঃ বহিরায়াম, অর্দিত, মুকত্ব, মিন্- 
মিনত্ব প্রভৃতি উদ্ধগত বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল নন্তরূপে ও 

'অর্দনে প্রয়োগ করিবে । তুণী, প্রতিতুণী এবং পক্কাশয়গতবাত প্রভৃতি রোগে, 
এই তৈলঘ্বার! পিচকারী দ্িবে। বায়ুপ্রবল অবস্থায় শিরঃকম্প বা গাত্রকম্প 
থাকিলে, এই তৈল মন্তকে ও সব্ধাঙ্গে মালিশ করিতে দ্রিবে। আমবাত- 
রোগেও ইহা প্রয়োগ কর! যাইতে পারে । 

নকুলতৈল। এরগতৈল /8 সের। যথানিয়মে মৃচ্ছর্ণপাক করিবে। স্কাখ্যত্রব্য-_নকুল- 

মাংস /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /8 সের | ধিন্বছাল, শোণাছাল, গান্তারীছাল, পারুলগ্াল, 

গণিয়ারীছালঃ শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী; কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহার! সমভাগে মিলিত 

/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /8 সের কাজি /8 সের। দধির মাত /৪ সের। 

কক্ষত্রব্য---যষ্টিযধু$ জীরা, রান্না, সৈন্ধবলবথ, শুল্ফা, যমানী, মরিচ, কুড়? বিড়ঙ্গ, 

মরিচ, গজপিগ্লী, সচললবণ, বনযমানীঃ বেড়েলা, বচ, পিপুল্লমূল, শৈলজ ও জটা- 

মাংসী ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা, এই সমস্ত গ্রহণ পর্বক বথানিয়মে তৈলপাক করিয়া 
ছাকিয়া লইবে। 

ভ্রিশতীপ্রসারিণীতৈল । ধনুস্তস্ত, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, আর্দিত, 

মুকত্ব, মিন্মিনত্ব ও উর্ধগত বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈলের নস্ত 

প্রদান করিবে এবং ইহা মন্তকে মালিশ করিতে দিবে । পঙ্ষাথাত, সর্বাঙ্গ- 

বাত, বাহশোধ, অববাহুক, বিশ্বচী, গৃধসী, কলায়খঞ্জ, খন্বীঃ মাংসগতবাত। 
অস্থিগতবাত এবং মজ্জাগতবাত প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল 

মালিশ করাইয়। রোগীকে ন্নান করিতে দ্রিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায় 
বায়ু এবং শ্লেম্মার অন্থবন্ধ থাকিলে, এই তৈল সমধিক উপকারী । উন্মাদ 

অপন্মার, প্রভৃতি রোগেও ইহা মালিশ কর! যাইতে পারে। দৈবাৎ 

হস্ত, পদাদি ভগ্ন হইলে এবং সেই স্থানের বেদনা ও ফুল! হাস হইয়া যদি 
পুর্ববৎ ক্ষমতা না! হয়, তাহা হইলে এই তৈল মালিশে বিশেষ উপকার 
হয়। | | 

ভ্রিশতিপ্রসারিণীতৈল। তিলতৈল ১৬ সের। ঘথানিয়মে মুচ্ছীপাক করিবে । ক্কাখ্য- 
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দ্রব্য-_মূল, পত্র ও শাখা সহিত নূতন সরস গন্ধভাছুলে ১২] সাড়েধারসের, জল ৬৪ প্লের, শেষ 

১৬ সের। বিন্বছাল, শোণাছাল, গান্তারীছাল, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহ্তীঃ 

কণ্টকারী ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকে /১1 সোয়াসের, জল ৬৪ সের; শেষ ১৬ সের | দধির- 

মাত ৬৪ সের। অন্ন কাজি ও২ সের। কন্ধদ্রব্য--জীবক, ধবভক, মেদ, যহামেদ, কাকোলী, 

ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধুঃ খদ্ধি ও বৃদ্ধি, ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, আদা ৪০ তোলা, 

শোধিত ভেলার যুটি ৩ টা ( অসহুত্বে রক্তচন্দন ) পিপুলমুল, রক্তচিতা, যবক্ষার, সৈক্ধব- 

লবণ, সৌবর্চললবণ, মঞ্জিষ্ঠা, গন্ধভাছুলে ও বষ্টিমধু, ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা । যখা- 
নিয়মে তৈল পাক কল্িবে। 

মাঁষবলাদিতৈল | অববাহুক, বাহুশোধ, পক্ষাঘাত, হনুত্তস্ত, খণ্জত1 ও 

মন্যান্তস্ত প্রভৃতি বাতরোগ পুরাতন হইলে বিশেষতঃ বায়ু ও পিত্তের প্রবলতা 

লক্ষিত হইলে, এই তৈল রোগীর সর্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে । পুরাতন 

প্রমেহাঁশ্িত বিবিধ বাঁতরোগে এই তৈল উপকারী । যাহাদের শরীর ম্বভা- 
বতঃ কশ এবং ছূর্বল বা যাহারা বিবিধ রোগে দীর্ঘকাল পীড়িত থাকিয়া 

আরোগ্য হইয়াছে অথচ বাঁতাধিক্যবশতঃ শরীর কৃশ, দুর্বল কিন্বা কম্পিত 
হয় তাহাদের পক্ষে এই তৈল প্রশস্ত। 

মাববলাদি তৈল। তিল তৈল /৪ সের। যথানিয়মে যুচ্ছরণপাক করিবে। মাষকলাই, 

/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের! বেড়েলা /২ সের, জল ১৬ সের শেষ /8 সের। 

রাস /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের | বিন্বছাল? শোণাছাল, গাস্তারীছাল, পারুলছাল, 

গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত 

/২ সের, জল ১৬ সের, শেব /8 সের 1 গন্ধভাছুলে /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪8 সের। 

শুল্ফা /২ সের, জল ১৬ সের; শেষ /8 সের। দধির মাত /8 সের । গোদুদ্ধ চারি সের। 

লাক্ষা /২ ছই সের, জল ১৬ সের শেষ /৪ চারি সের! কীজী /৪ চারি সের। শতমুলীর রস 

ছুই সের। ভূমি- কুম্মাপ্ডেররস ছুই সের। কক্কপ্রব্য__শুল্ফা, মৌরী, মেধা, রান্না, গ্পিগলী, 

মুখা, অশ্বগন্ধ1, বেণারষুল, যষ্টিমধু, শালপাণী, চাকুলে, বেড়েলা ও ভু ইআমলা ; ইহাদের 
প্রত্যেকে ১৬ তোলা । যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 

বৃহৎ বাতারিতৈল ॥ একাঙ্গবাত ( পক্ষাঘাত ), সর্বাঙ্কবাত; কুজতা 

বাহুশোষ, অববাহুক, খঞ্জতা। পঙ্গৃত।, কলায়ধঞ্জ, পাদহর্ষ, বিন্ঝিন্বাত, সন্ধি- 
গতবাত এবং ত্রিকশুল প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন বস্তায় এই তৈল যর্দান 

করিতে দ্বিবে, যাহাদেের শরীরে শ্নেক্সদোষ বর্তমান অথবা! শ্লেম্ব দ্বার! বাতাদির 



৬২২ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষী। 

স্ব্বতা বিদ্যমান, তাহার্দের পক্ষে এই তৈল অতি উপকারী । শব্ষীরের কোন 

স্থান বিনৃঝিন্ বেদনাধুক্ত বা একেবারে অসাড় হইলে অথবা গ্রন্থিবাত বা 
পুষ্ঠবাঁতাদি রোগে ইহ প্রয়োগ কর যাইতে পারে । 

বৃহৎ বাতারিতৈল। তিলতৈল ১৬ সের। ধথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে | ক্কাথ্য- 

দ্রব্--সরস গঞ্ধভাছুলে ১২/* সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। করুতরমাংস /২ তের? 

জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। রাজহাসের মাংস +২ সের, জল ১৬ সের, শেৰ /81 মাধ 

কলাই/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। আদার রস /৪ তের। কাজি ৩২ সের। 

ককত্রব্য--বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলেঃ পুনর্ণবা, বেলছাল, তালমুঙগী, টাপাছাল, কলারমূল, 

শিমূলছাল, আমছাল, তেরেও্ামূল, বচঃ কফেতকীমুল, আমরুল, নীলোৎপ লমুল, বনআদা, 

তৃঙ্গরাজ ও ডেহুয়াছাল ; ইহাদের প্রত্যেক ৮ তোলা লইয়া যথাবিধি তৈল পাক 

করিবে। | 

অশ্বগন্ধাতৈল। রক্তগত বাতরোগে শরীরের কৃশত। এবং কৃষ্ণাতা ও 

অন্তান্ত লক্ষণ লক্ষিত হইলে এই তৈল প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। পক্ষা- 
ঘাত ও সর্ধাঙ্গগত বাতরোগের অতি পুরাতন অবস্থায় প্রমেহ বা রক্তদোষ 

প্রতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 
এততিনন বাতাধিক ব্যক্তির কৃশতা ব! শুক্রক্ষয়াদিদোষ থাকিলে এই তৈল 

রোগীর গাঞক্জে মালিশ করিতে দিবে । স্ত্রীলোকের প্রদ্ধর বা যোনিগত 

রোগাদি এবং পুরুষের রুক্তপিত্াদি রোগে এই তৈল মালিশ করিলে বিশেষ 

উপকার হয়। ইহ! বাতদ্ব অথচ বলকারক ও পুষ্টিঞনক | 

অশ্বগন্ধাতৈল | তিলতৈল /৪ সের যথাবিধি মুচ্ছ পাক কঠিবে। ক্লাথ্যন্রব্য--মশ্বগন্ধা 
১২ সাড়েবারসের? জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গব্যহুগ্ধ ১৬ সের। কক্ষত্রব্--ইুল- 

স্বণাল, শানুক, স্থক্সমূণাল, পল্পবীজকোব, মাগতীপুষ্প। বালা; যষ্টঘধুঃ অনস্তমূল, পদ্দের 

কেশর। অস্বগন্ধ1, পুনর্ণবা, স্রাক্ষা, দক্তিষ্ঠা, বৃহর্তী, কণ্টকারী, এলাইচ, এলবালুক, হরীওকণ, 

আমলা, বহেড়া, মৃখা, রক্তচন্দন ও পদ্মকা্ঠ, এই সকল ভ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের 

লইয়1 ধথানিয়মে তৈল পাক করিবে । 

' হিমসাগরতৈল | পিস্তাশ্রিতবাতে রোগীর অত্যন্তদাহ, শরীরের 

কখতা এবং সমধিক ছুর্বলত। বিদ্ধমান থাকিলে, এই তৈল মর্দন করিতে দিবে। 

পিত্তাধিক ও ক্ষীণশুক্রব্যক্তির পক্ষেও এই তৈল অত্যন্ত উপকারী । এতস্তিন্্ 



বাতব্যাধি-চিকিৎসা | ৬২৩ 

যে সকল বাতপিত্তাধিক ব্যক্তির একাক্ষ শুষ্ক হইয়াছে অথবা যে সকল 

ব্যক্তি হন্ুস্তপ্ত, মন্াস্তস্ত, মুকত্ব, পঙ্গু বা ক্ষররোগাক্রাস্তঃ তাহাদের পক্ষেও 

এই তৈল আত উপকারী । শ্নেম্সাধিক বা বাতশ্লেম্সা ধিক ব্যক্তিকে এই তৈল 

কখনও প্রয়োগ করিবে না। ইহা অত্যন্ত শৈত্যগুণবিশিষ্ট ; বাতগ্নেম্সাধিক 

ব্যক্তির মাথায় মর্দন করিলে সহসা জবর এবং গাত্র-নেদন| প্রভৃতি হইবার 

একাত্ত সম্ভাবনা । 

হিমসাগরটতৈল। তিলতৈল /8 পের। বথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে । শতমূলীর রস 

/৪সের। ভূমিকুন্মাগুরস /৪ সের অভাবে ক্কাথ /৪সের | কুম্মাণ্ডের রস/£সের | আমলকী ররস 

/৪-সের। শিমুলণুলের রস /৪ সের, গোস্ষুর /২ সের জল ১৬ সের, শেষ /8 সের । কদলী- 

মূলের রদ /৪ সের | ডাব নারিকেলের জল /8 সের। গোছুদ্ধ ১৬ সের। কক্কপ্রব্য-_রক্তচন্দন, 

তগরপাদুকা, কুড়, মগ্ভিষ্ঠা, সরলকাণ্ঠ, অগ্ডরু, জটামাংসী, মুরামাংসী, বালা, শৈষজ, যষ্টি- 

মধু, দেবদারু; নী, বচ, খণ্টাশী, পিড়িংশীকের ফুল, তেজপাতা, কুন্দুরুখোটা, লানুক1, 

শতমূলী, লোধ, মৃখা, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, জগ্নিতরী 

মৌরী, শঠা, বক্তচন্দন, গেঠেলা ও কপূর; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে তৈল 

গাক করিবে। 

মধ্যমনারায়ণতৈল । পক্ষাথাত, কুজতা, বিচী, গৃ্সী, খপ্রতা, 
পঙ্থৃতা ও কলায়খগ্জ প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর বায়ুপ্রবল 

হইলে এবং তজ্জনিত নিদ্রার অভাব ও. কোষ্ঠবদ্ধত1 প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, 

এই তৈল তাহার মাথায় এবং সর্বাঙ্গে মর্দন করিতে দিবে। অবস্থা- 

বিশেষে এই তৈল ৩০1৪০ ফোটা মাত্রায় উষ্ছপ্ধপহ সেবন করাও যাইতে 

পারে। হনুত্তস্ত। মন্টান্তস্ত) অর্দিত, অন্তরাত্াম ও বহিপ্নায়াম প্রভৃতি বাত- 

রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈলের নন্ত প্রদান করা যায়। পক্কাশয়গত- 

বাত, তুণী ও প্রতীতুণী প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই তৈল দ্বারা 

পিচকারী দেওয়া যাইতে পারে । সর্ববিধ বাতরোগেই এই তৈল প্রয়োগ 

করা যায়। 

মধ্যমনারায়ণতৈল। তিলতৈল ১৬ সের | বথানিয়মে মুচ্ছপপাক করিবে । ক্কাথ্যদ্রব্য-- 

অশগন্ধা, বেড়েলা, বিন্বমূলছাল, পারুলছাল, বৃহর্তী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, গোরক্ষচাকুলে, 

নিমছাল, শোণাছাল, পুন্ণবা, গন্ধভাছুলে ও গরণিয়ারী ; ইহাদের প্রতোক /৯| (সোয়া সের, 



৬২৪ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা । 

জল ৬৯৬ ছয়মণ যোলসের পাকশেষ ১৪ একমণ চব্রিশসের | শতমূলীর রস ১৬ সের 

গোছুপ্ধ ১1৪ সের। কক্ষত্রব্য--বচ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, জটামাংসী, শিলাজতু, 
'সৈক্ষবলবণ, অশ্বগন্ধা। বেড়েলাযূল, রাস্তা, শুলফা, দেবদারু, মুগাণী, মাষাণী, শালপাণী, 

চাক্ুলে ও তগরপাছুক1, ইন্থাদেশ্ন প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া 

ছাকিয়া লইবে | 

ূ মধ্যমবিষ্ণুতৈল | পক্ষাঘাত, কুজতা, বিশ্বচী, গৃ্জসী, খঞ্জত1 ও কলায়খ্জ 

প্রভৃতি বাতরেগের পুরাতন অবস্থায়, নিদ্রার অভাব, শরীরের ক্ষীণত1। কোষ্ঠ- 

বন্ধত। ও হস্তা্দি অঙ্গে শক্তির অতাব প্রভৃতি লক্ষণ বিগ্তমান থাকিলে, এই 
তৈল রোগীর মাথায় ও গাত্রে যালিশ করিতে দিবে । আশ্মান, পঞ্কাশয়গত- 

বাত) বস্তিগতবাত, তৃণী ও প্রতিতৃণী প্রভৃতি বাতরোগে এই তৈল উদরে 

মালিশ করিতে দ্িবে। পুরাতন অবস্থায় অবস্থাবিশেষে ইহাদ্বারা পিচ.কারী 

দেওয়| যাইতে পারে । কোষ্ঠিবদ্ধতা ও পক্কাশয়গত বাতাদদি রোগে এই তৈল 

উষ্ণছুপ্জ সহ ৩০৪০ ফৌটা মাত্রায় পান করিতে দিবে। প্রমেহ, বাতরক্ত 

এবং পাণু; প্রস্তুতি রোগেও এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 

মধ্যম বিষ্কতৈল। তিলতৈল /8 সের । যথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে। ক্কাথ্যন্র ব্য. 

শতমূলী, শালপাণী, চাকুলে, শটী, বেড়েলা, এরগমুল, বৃহ্তীমূল, কণ্টকারীমল, নাটাকরগ্র- 

মূল, গোরক্ষচাকুলের মূল ও ঝ'টিমুল, ইহাপ্েন্স প্রত্যেকে /১| সোয়াসের অর্থাৎ ৮* তোলা, 

পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের | গব্যহুপ্ধ /৮ সেয়। ছাগছ্ুপ্ধ /৮ সের। শতমুলীর রস 

/8 সের । কক্ধত্রবয--পুনর্ণবা, বচ, দেবদারু, গুল্ফা, রক্তচন্দন, অগুরু+ শৈলজ? তগরপাছুকা, 

কুড়, এলাইচ, জটামাংসী, শালপাণী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, সৈষ্ষত্ঘ ও রাস্সী! ? ইহাদের প্রত্যেকে 
৪ তোলা। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাকিয়! লইবে | 

বাতরোগে-_ স্বর-চিকিৎসা। 

বৃহৎ পিপ্লল্যাদি কাথ | পক্ষাঘাত, সর্বাঙ্গবাত, কুজতা ও মন্তাত্তস্ত 
প্রভৃতি বাতরোগে জর প্রবল হইলে, এই কাথ রোগীকে প্রতিদিন 

প্রাতে সেবন করিতে দ্বিবে। রোগীর বাতঙ্রেম্না প্রবল হইলে), এই কাথ 

.অতি উপকারী । 

| বহৎ পিগল্যাদি ক্ধাথ। প্রস্তৃতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় ত্রষটব্য। 



বাতব্যাধি-চিকিৎসা। ৬২৫ 

স্বর্ণকস্ত,রী। পক্ষাঘাত, সর্ধাঙ্গবাত, মন্টান্তস্ত, আক্ষেপক, অপতা- ন্ 
নক ও কুজতা প্রভৃতি বাতরোঁগে জ্বর এবং বাতজনিত বিবিধ উপদ্রব লঙক্ষিত 
হইলে, এই ওধধ সেবন করিতে দিবে । ইহ] বাঁতাশ্রিত জবর এবং উপদ্রব- 
নাশক। অন্পান- আদাররস ও মধু। 

স্ব্ণকম্ত,রী। প্রস্ততবিধি ৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

বাতনিসুদনরস । পক্ষাঘাত, সর্বাঙ্গগতবাত, কুজজতা ও ধনুত্তস্ত 

প্রভৃতি বাতরোগে রোগীর জর প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ প্রতাহ রোগীকে 

সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে বাতাশ্রিত মধ্যবিধ বা অল্লঙ্বর দুরীভূত 
হয়। অন্থপান--আদার রস ও সৈম্ববলবখ। , 

বাতনিস্দনরস। স্বর্ণ রৌপ্য, অন্র, লৌহ, রলসিন্দুর, কম্ত,রী, স্বরণমাক্ষিক, কাংস্ত, সীসা, 
হরিতাল, বঙ্গ, হরীতকী, কাকড়াশৃঙ্গী, বচ, ধনে, কট ফল. বিষ, কপূর, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, 

জাতীফল, জয্মিত্রী, লবঙ্গ, প্রবাল, মুক্তা ও সৈষ্ধব; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ, স্বর্ণ সিন্দুর ঃ 
ভাগ, এই সমস্ত একত্র করিয়া বামনহাঁট/র রসে মর্দন করিবে। বটী৪ রতি। 

বাতগজকেশরী | পক্ষাঘাত; সর্বাঙ্গবাত, ধনুস্তস্ত, গ্র্থি-বাত ও সন্ধি- 

বাত প্রভৃতি রোগে জর বিগ্ভমান থাকিলে এবং সেই জ্বর অনেকদিন পধ্যস্ত 

প্রত্যহ অ্পবেগে প্রকাশ পাইলে, এই গুঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 

সমস্ত বাতরোগের পুরাতন বা মধ্যাবস্থায় বাতশ্নেম্া প্রবল থাকিলে এবং 

জরবিগ্ভমান না থাকিলেও, ইহ সেবনে উপকার হয় । অন্ুপান--নিসিন্দা- 

পাতার রস ও মধু। 

ৰবাতগজকেশরী ৰ রস, গন্ধক? অভ্র, লৌহ, রূপা ও হরিতাল ; এই সকল গ্রব্য প্রত্যেকে 

২ তোলা, বামনহাঁটী, শুঁঠ, বেড়েলা, ধনে, কুফল, ও হরীতকী ; এই সকল ভ্রব্য প্রত্যেকে- 

১ তোঙ্গা, মুক্তা, প্রবাল, স্ব্ণসিন্দুর, বিষ, ইহাদের প্রত্যেকের ॥* তোঁল! গ্রহ্ণপূর্ববক একত্র 

মর্দন করিয়া পানের রসে ৭ বার, নিসিন্দাপাতার রসে ৭ বার এবং ভৃজরাজের রসে ২ বার 

ভাবনা দিবে! বটী২রতি। 

বাতরোগে-__আধ্মান এবং তজ্জনিত মল ও মুত্ররোধ- 

চিকিৎসা । 

ত্রিকটুকাগ্াবর্তি। আশ্মান, প্রত্যাক্সান, উর্ধবাত, পক্কাশয়গতবাত 

৯৬ 



৬২৬ আয়ুর্রেদ-শিক্ষা | 

এবং বস্তিগতবাত প্রভৃতি রোগে রোগীর উদরাগ্মান ও মলমৃত্ররোধ হইলে, 
এই বর্তি তাহার গুহদেশে প্রয়োগ করিবে । আধ্ান ভিন্ন কেবলমাত্র মল 

ও মুত্ররোধ হইলেও, এই বর্তি প্রয়োগ করা যায়। ইহাদ্ধারা কুপিত মল 

নির্গত হয়। 

জ্রিকটুকাদ্যাবর্তি। প্রস্ততবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

 ফলবর্তি। আধ্ান, প্রত্যাগ্ান, বস্তিবাত এবং পক্কাশয়গতবাত 
প্রভৃতি রোগে উদরাখ্লান এবং মল ও যুত্ররোধ হইলে, এই বর্তি গুহাদেশে 
প্রয়োগ করিবে। যেসমস্ত বাতরোগীর উদরাগ্নানভিন্নও মল ও মৃত্ররোধ হয়, 
তাহাদ্িগকেও এই বর্তি প্রদান করা যায়। ইহাদ্বার। কো্ঠশুদ্ধি হইলে; 
বিশেষ উপকার সাধিত হয়। 

ফলবর্ডি। প্রস্ততবিধি ৩৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

হি্জদ্যাবর্তি । আ্ান, প্রত্যাধাঁন, বস্তিবাত, পক্কাশয়গতবাত ও 

গুহগত বাত প্রভৃতি রোগে উদবাক্মান এবং মল ও মৃত্ররোধ হইলে, এই বর্তি 

প্রয়োগ করিবে । আধ্ানভিন্ন মল ও মৃত্ররোধ হইলেও, এই বর্তি প্রয়োগে 
বিশেষ উপকার হয়। 

হিঙ্গ ছ্যাবর্তি। প্রস্ততবিধি ৬ পৃষ্ঠায় দরষটব্য। 

দারুষট কপ্রলেপ। আগ্মান, প্রত্যাণ্থান, পককীশয়গত বাত এবং 
আমাশয়গত বাত প্রসৃতি রোগের প্রবলাবস্থায় উদর ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে 

(বেদনা এবং অন্তান্ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ রোগীর আমাশয়ে 
প্রয়োগ করিবে। | 

দারুষট ক প্রলেপ । প্রস্ততবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 

যবপ্রলেপ। আশখ্মান, প্রত্যাঞ্জান, পকাশয়গত বাত ও আমাশয়গত- 

বাতরোগের প্রবলাবস্থায় উদর ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা! এবং অন্যান্য 

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ রোগীর উদরে প্রদ।ন করিবে । 

. যবপ্রলেপ। প্রস্ততবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 



বাতব্যাধি-চিকিৎসা । ৬২৭ 

বারিষ্বেদ।  প্রত্যাগ্নান, তৃণী, প্রতিতুণী বা বস্তিগত বাতরোগের 

আক্রমণবশতঃ রোগীর যল ও মৃত্ররোধ হইলে, প্রত্যহ অর্দঘণ্টা বা এক ঘণ্টা 
পধ্যন্ত এই স্বেঘ প্রদ্দান কর্তব্য। ইহা! দ্বারা বস্তিগত বাত ক্রমশঃ হাস 
পাইতে থাকে । 

বারিস্বেদ। বাতরোগীর আমাশয়ে বা পকাশয়ে স্ফীতি বা বেদন! হইলে, একটী বৃহৎ 
পাত্র উঞ্ণ জলে পূর্ণ করিয়া তাহাতে রোগীকে বসাইয়া৷ রাখিবে এবং স্ফীতি বা বেদনা 

নিবারিত হওয়ার পূর্ধবে এ উষ্ণ জল শীতল হইয়া আসিলে শীতল জল অপসারিত করিয়া 

পুনরায় এ পাত্রে উষ্ণজল প্রদান করিবে | 

নিরূহুবস্তি | তুণী, প্রতিতুণী, পক্াশয়গতবাঁত ও বস্তিগত বাত প্রভৃতি 

রোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, তাহাকে নিরহবস্তি প্রয়োগ করিবে । এই 

নিরূহবস্তি (পিচ.কারী ), প্রয়োগ দ্বার! ক্রমশঃ রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি করিবে। 

পক্ষাথাতাদিরোগেও নিরূহবস্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 

নিরূহবন্তি। আধসের উষ্ণজলে এক ছটাক ব] অর্ধ পোয়া এরওতৈল মিশ্রিত করিবে 

এবং রোগীকে উত্ভানভাবে শয়ন করাইয়া পিচকারী দ্বার! এ সমস্ত জল গুহাদেশে আন্তে আস্তে 

প্রবেশ করাইৰে | এইরূপে তৈলাক্ত জল নিঃশেষিত হইলে পিচকারী বাহির করিয়া কিছুক্ষণ 

অর্থাৎ ২৩ মিন্নিট গুহাদেশ এরূপ ভাবে সংবুত করিয়৷ রাখিবে, যাহাতে তৈলাক্ত জল নির্গত 

হইতে না পারে, অনন্তর ছাড়িয়া দিলে কোঠস্থ মল নির্গত হইয়া যাইবে । বায়ুনাশক অথচ 

বিরেচক হিঙ্গ।ছ্যচুর্ণ প্রভৃতি ৪ তোলা মাত্রায় উষ্ণজলে গুলিয়া অবস্থাভেদে পিচকারী 

প্রয়োগ করা বায়! পক্ষাথাতাদি রোগে ১* দশ দিন অন্তর মধ্যমনারায়ণ, কুজপ্রসারি ণী, 

বৃহৎ মাষতৈল বা মহামাবতৈল ২* তোলা ৰা ততোধিক মাত্রার লইয়া পিচকাঁরী দিবে | এই 
পিচ.ারী প্রত্যহ প্রয়োগ করিবে না, একবার পিচ.কারী প্রয়োগের পর রোগী সবল হইলে, 
পুনর্বার পিচ.কারী প্রয়োগ করিবে। 

অনুবাসন বস্তি । কুজ্জতা, পক্ষাঘাত ও সর্বাঙ্গগত বাত প্রভৃতি 

রোগে রোগীকে তীক্ষবিরেচক ওষধ অর্থাৎ সিংহনাদগুগ গুলু বা বৃহৎ সিংহ- 
মাদগুগ গুলু প্রভৃতি সেবন করাইয়! দরাস্ত পরিষ্কার হইলে, সপ্তাহ পরে সন্ধ্যা- 

কালে অনুবাসনবস্তি প্রয়োগ করিবে । | 

অন্ুবাসন বস্তি। সন্ধ্য/কালে আহারাস্তে রোগীকে উভভানভাবে রাখিয়া সৈগ্ধবাদি তৈল, 

বধ্যমনারায়ণ তৈল, কুজপ্রসারণী তৈল? বৃহৎ মাষতৈল বা মহামাযতৈল ৮ তোলা বা ১৬ 



৬২৮. আরুর্বেধদ-শিক্ষা।। 

(তোলা যাত্রায় লইয়। পিচ.কারী হারা গুহাদেশে প্রয়োথথ করিবে এবং তৈল পিচ.কারী হইতে 

বস্তিষধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, পিচ.কারী বাহির করিয়া ২৩ মিনিট গুহাদেশ সংবৃত করিয়া রাখিবে, 

যাহাতে এ তৈল বাহির না হয়, পরে গুহাদেশ ছাড়িয়া দিলে যদি কোষ্ঠস্থ কুপিত মল নির্গত 

হয়, তাহা হইলে বস্তিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে বুঝিবে। 

বাতরোগে- হুচ্ছণ ও জ্ঞানলোপ চিকিৎসা । 

মরিচাদিনস্য | অন্তরায়াম, বহিরায়াম, অর্দিত, অপতত্ত্রকঃ অপ- 

তানক, ধন্ুষ্টঙ্কার ও মৃকত্ব প্রভৃতি বাতরোগে রোগীর বাক্যবন্ধঃ জ্ঞানলোপ, 
এবং উধ গ্রহণে অসমর্থতা প্রভৃতি অস্বাভাবিক অবস্থা সহসা পরিলক্ষিত 
হইলে, এই নম্ত তাহার নাসারন্ধে, প্রদান করিবে। যখন কোন প্রকার 
ওষধই রোগীকে প্রয়োগ করা যায় না, তখন ইহা প্রয়োগে জ্ঞানসঞ্চার 
হয়। 

মরিচাদিনম্ত | মরিচ, শজিনাখীজ, বিড়ঙ্গ ও কষুদ্রপত্র তুলসী; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ 
সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । এই চুর্ণ।* আনা মাত্রায় ২টী নলে পূর্ণ করিয়া নাসিকার 
উভয় রন্ধে ফুৎকার দ্বারা প্রবেশ করাইবে | 

বচাদদিনস্ত | অর্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, 

ধনুষ্টঙ্কার ও মুকত্ব প্রভৃতি বাতরোগে বাতশ্নেম্সার প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এবং 
রোগীর সহসা অবস্থার পরিবর্তন হইয়া বাক্যবন্ধ, জ্ঞানলোপ ও ওষধ গ্রহণে 

অসমর্থতা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইলে, এই নস্য তাহার নাসারন্ধ, মধ্যে ঢালিয়! 
দিবে এবং যাহাতে এ ওধধ নাসারন্ধ, দ্বারা উদরে প্রবেশ করে, তগ্প্রতি 
লক্ষ্য রাখিবে। সমস্ত ওষধ উদ্দরে প্রবিষ্ট না হইয়! কিছুমাত্র প্রবিষ্ট হইলেও 
উপকার হয়। * 

ধচাদিনস্য | প্রন্ততবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 

মহেন্দ্রসূর্যরস। অর্দিত, অপতন্ত্রকঃ অপতানক, অস্তরায়াম, বহি- 

প্লায়াম? ধনুষ্ঙ্কার, মৃকত্ব, মিন্মিনত্ব প্রভৃতি বাতরোগে সহস। বাক্বন্ধ, জাঁন- 
পোপ এবং অবস্থার পরিবর্তন অর্থাৎ ওধধ গ্রহণে অসমর্থতা প্রভৃতি লক্ষণ 

পরিলক্ষিত হইলে, রোগীর নাসারদ্ধে, এই ওষধ ঝিন্ুকে গুলিয়) ঢালিয়। 
দিবে, এবং যাহাতে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এইরূপ ব্যবস্থা করিবে । ইহ. 



বাতব্যাধি-চিকিৎস। ৬২৯ 

ব্যবহারে রোগীর জ্ঞান জন্মে এবং প্রলাপাদি দূরীভূত হয়। এই ওধধ রোগের 
প্রথমাবস্থায় প্রযোজ্য । 

মহেন্্রসথধ্যরস। প্রস্ততবিধি ৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 

সৈন্ধবাদিনস্ত 8 অস্তরায়াম, বহিরাঁয়াম, অর্দিত, অপতন্ত্রক, ধন্ুষ্ট- 

ফ্কবার ও অপতানক প্রভৃতি বাতরোগে রোগীর বাক্যবন্ধ, জ্ঞানলোপ, 

প্রভৃতি অস্বাভাবিক অবস্থা সহসা পরিলক্ষিত হইলে, এই নস্ত রোগীর 
নাসিকামধ্যে ফুৎকার দিয়! বা জলে গুলিয়! প্রবেশ করাইবে। যাহাতে উদরস্থ 

হয়, এরূপ ভাবে প্রয়োগ করা বিধেয় । 

সৈদ্ধবাদি নম্ত | প্রস্ততবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। 

চতুভূজরস। অর্দিত, অপতন্ত্রকঃ অপতভানক, অস্তরায়াম, বহিরায়াম, 

ধনুষ্টঙ্কার ও মৃকত্ব প্রভৃতি বাতরোগে বাতশ্রেম্মার প্রকোপ বশতঃ রোগীর 
চৈতন্ঠ-লোপ, বাকৃবন্ধ ও হস্তপদাদ্ির আক্ষেপ প্রভৃতি অবস্থার পরিবর্তন 
সহস! পরিলক্ষিত হইলে, নস্য প্রয়োগ দ্বারা! রোগীর জ্ঞানসঞ্চার করিয়। এই 
ওষধ তালের শাখার রস ও মধুসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । পক্ষাঘাত ও 

সর্বাঙ্গবাত প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় বাতগ্নেম্মার প্রকোপ বশতঃ অবস্থাস্তর 

পরিলক্ষিত হইলে, ইহা সেবন করান কর্তব্য। 

চতুভূজ রস। প্রস্ততবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য। 

বাতকুলান্তক। অদ্দিত, অপতন্ত্রক অপতানক, অন্তরায়াম, বহি- 

রায়াম, ধনুষ্টঙ্কার, মুক্ত্ব ও মিন্মিনত্ব প্রভৃতি বাতরোগে বাক্বন্ধ ও সহস৷ 
চৈতন্তলোপ প্রভৃতি লক্ষিত হইলে নস্ত প্রয়োগ দ্বারা রোগীর জ্ঞানসঞ্চার 

করিয়া এই ওধধ তালের শাখার রস ও মধুসহ বা আদার রস ও মধুসহ 
তাহাকে সেবন করিতে দিবে । অবস্থাতেদে বেড়েলার রস ও মধুসহ সেবন 

করা যায়। 
বাতকুলান্তক। প্রস্ততবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় ্ রষ্টব্য। 

ব্রেলোক্যচিস্তামণি । অর্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, অস্তরার়াম। 

বহিরায়াম, ধনুষ্টঙ্কার ও আক্ষেপক ইত্যাদি বাতরোগে রোগীর চৈতন্তলোপ; 

বাক্বন্ধ প্রভৃতি অবস্থার পরিবর্ভন সহসা পরিলক্ষিত হইলে, নস্ত প্রয়োগদ্ধারা 



৬৬, আয়ুর্বেদ-শিক্ষা 
রোগীর জ্ঞান সঞ্চার করিয়া এই উষধ তালের শাখাররস ও ষধুসহ সেবন 
করিতে দ্িবে। পক্ষাঘাত, বাহুশোধ ও অববাহুক প্রভৃতি রোগের পুরাতন 
অবস্থায় ইহ! অন্ুপান-বিশেষের সহিত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 

ব্রলোক্যচিন্তামথি। প্রস্ততবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

বাতরোগে-পথ্য | 

ধাতরোগে অবস্থাভেদে পথ্য নিরূপণ করা বর্তব্য। সমস্ত রোগেই 
কেবল মাত্র রোগের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ব্যক্তিতেদে ও দেশতেদে পথ্য 
নিরূপণ করা উচিত। আক্ষেপক, অপতন্ত্বক, পক্ষাঘাত ও মন্তান্তস্ত প্রভৃতি 

কষ্টকর বাতরোগ সমূহের প্রথমাবস্থায় রোগীকে কখনও অন্নভোজন করিতে 
দিবে না। সদ্ধিবাত, পৃষ্ঠগতবাত ও রসগতবাত প্রভৃতি রোগে রোগী সম্যক- 
রূপে আক্রান্ত না হইলে, রোগের প্রথযাবস্থায়ও অন্রব্যবস্থা কর! যাইতে 

পারে। কিন্তু ত সমস্তবাতরোগ প্রবল হইলে, অন্নতোজন বন্ধ করিতে হয়। 

বাতরোগের আক্রমণ কালে অর্থাৎ বাঘুর বিকার লক্ষিত হইলে; যবমণ্ড, সাগু; 

মুদগমূষ, বা অন্নমণ্ড প্রভৃতি পথ্য অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে । বায়ুজনিত 

বিকার নিবৃত্ত হইলে, পুরাতন তঙুলের অন্ন, কুলথকলায়ের যুষ, এবং ছাগ, 
কুক্কুট, মুগ ও তিত্তিরিপক্ষী প্রভৃতির মাংসযুষ, রোহিত, মাগুর, শিষ্গি, 
বান্, পাবদা, সিলিন্ট, কই, বেলে, খলিসা এবং অন্ঠান্য ক্ষুদ্র মতস্তের 
ধোঁল, পটোল, শজিনা, বেগুণ, রসোন ও গন্ধভাদুলে প্রভৃতির তরকারী 

রোগীকে তক্ষণ করিতে দিবে। পুষ্টিকারক দ্রব্য অর্থাৎ স্বৃত, গব্যহুগ্ধ, 

আম্ঃ পাঁকা তাল, খেজুর? কিস্মিস্ঃ ছুগ্ধ ও ঘ্ৃত প্রভৃতি বলকারক পথ্য 

বাতরোগে সর্বদ! প্রয়োগ করিবে ঃ বিশেষতঃ প্রমেহ বা ধাতুক্ষয়াদি জন্য 

বাতরোগে রোগীকে বলকারক পথ্য প্রধান ন৷ করিলে, কোনও উপকার 

পাওয়। যায় না । হ্তিকীশ্রিত ব৷ উদরাময়াশ্রিত বাঁতে রোগীকে কেবলমান্র 
ধলকর পথ্য প্রদান না করিয়া রোগীর অবস্থা বিবেচন৷ পূর্বক মৃলীভূত 
রোগ প্রশমক পথ্য প্রপ্নোগ কর। আবশ্তক। উদরাময়রোগে ধারক অথচ 

ধলকারক পথ্য প্রদান করিবে। 



উন্মাদরোগ-চিকিৎস| | 
উদ্মাদরোগ্ের সাধারণ লক্ষণ । বুদ্ধিতংশ মনের অস্থিরতা ব্যাকু 

লিতনেত্রে দর্শন) অধীর্তা, অসন্বন্ধ বাক্য-প্রয়োগ ও হৃদয়ের শূন্যতা, এই সমস্ত 

উন্মাদরোগের সাধারণ লক্ষণ । 

বাতিক উন্মাদরে গের লক্ষণ | বাতিক উদ্মাদ রৌগী কখন কখন 

ঈষৎ হাস্তঃ নৃত্য, গীত, 'ত্যধিক বাক্যালাপ, অন্গচাঁলনা ও ক্রন্দনাদি করে 

এবং তাহার শরীরের কৃশতা, কর্কশত1 ও অকুণবর্ণতা লক্ষিত হয়। আহার 

জীর্ণ হইলে, এই রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রুক্ষ, অন্ন ও শীতাদ্রব্য সেবন 

এবং বিরেচন, ধাতুক্ষর ও উপবাসাদিদ্বারা অত্যন্ত বায়ুব্দ্ধি হইয়া চিন্তাযুক্ত 
হৃদয়কে আশ্রয়পূর্বক অবিলম্বে বুদ্ধি ও স্থতি বিনষ্ট করিয়া বাতিক উন্মাদ 
জন্মায়। 

পৈত্তিক উন্মাদরোগের লক্ষণ । পৈত্তিক উন্মাদরোগে রোগীর 

অসহিষ্ণুতা, মৌখিক জাকজমক, উলঙ্গভাব ও শরীরের পীতাভা দৃষ্ট হয়। 
অন্তলোক দেখিলে রোগী ভয় পায় ও লুক্কাপ্িত হয়। সর্ধদা তাহার শরীর 

উষ্ত। দাহান্িত ও ক্রোধযুক্ত থাকে, ছায়াতে অবস্থান করিতে এবং শীতল । 

অন্ন ও পানীয় সেবন করিতে অভিলাষ জন্মে। আহারের পচ্যমান অবস্থায় 

এই রোগ বৃদ্ধিপায়। কটু, অজীর্ণকারক, অগ্নরসযুক্ত, পিত্তবর্ধক ও উষ্ণ- 
গুণবিশিষ্ট দ্রব্য সেবনদ্বারা সঞ্চিত ও কুপিতপিত হ্বদয়কে আশ্রয়পুর্ববক 
পৈত্তিক উন্মাদ উৎপাদন করে। 

শ্ৈম্মিক উন্মাদরোগের লক্ষণ । গ্নৈশ্মিক উন্মাদরোগে রোগীর 

অল্পবাক্যকখন, আহারে অরুচি, স্ত্রীতে আসক্তি, জনশূন্তস্থানে থাকিতে ইচ্ছা, 

নিদ্রাধিক্য, বমন, লালাআব এবং শরীরের চর্ম, মৃত্র, নেত্র ও নথাদির শুকুতা 

পরিলক্ষিত হয়, পরন্ত আহার করিবামাত্র এই রোগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে । সুস্থ- 
শরীবে ব্যায়ামা্দি পরিশ্রম না করিলে, অত্যধিক তোঁজনদ্বারা পিত্তের সহিত 
কফ হৃদয়কে আশ্রয়পূর্ববক বৃদ্ধি ও স্বৃতিকে বিনষ্ট এবং চিত্তকে মোহিত করে, 
[এই জন্যই গ্নৈশ্মিক উন্মাদ উৎপন্ন হয়। 



৬৩২ আয়র্বদ-শিক্ষা | 

সাম্সিপাতিক উম্মারদরোগের লক্ষণ | ত্রিদোষাশ্রিত উ্মাদরোগে 

উপরিউক্ত বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈম্মিক উলন্মাদরোগের লক্ষণসকল মিলিত- 

ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই রোগ অসাধ্য। বাতিক, পৈত্তিক ও 
শ্ৈষ্মিক উন্মাদের কারণসমূহ মিলিত হুইলে, সান্লিপাতিক উন্মাদ জন্মে । 

মানসিকছুঃখজনিত উন্মাদ্দের লক্ষণ। মানসিকছুঃখজন্য উদ্মাদ- 
রোগে রোগী সময় সময় জ্ঞানশৃন্ত হইয়া মনোগত গোপনীয় কথা প্রকাশ 

করে এবং গান, হাস্ত বা রোদন করিতে থাকে। 

বিষজনিত উন্মাদের লক্ষণ ॥ বিধজন্য উন্মাদদে রোগীর চত্বর 

রক্তবর্ণ, যুখ কৃষ্ণবর্ণ, বল, ইন্দ্রিয় ও কান্তি বিনষ্ট হয় এবং রোগী অত্য্ত 
ক্লান্তযুক্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে । 

দেবাদিকৃত উন্মাদের সামান্য লক্ষণ । দেবাদিকত উন্মাদরোগে 

রোগীর অমান্ুষিকবাক্য, পরাক্রমঃ তেজ; বল, বুদ্ধি, স্মৃতি ও শিল্পজ্ঞান 

প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং রোগের প্রকোপ ও প্রশমনকালের নিশ্চয়তা 

থাকে না। 

দেবাদিকৃত উন্মাদের বিশেষ লক্ষণ | দেবাবিষ্ট উন্মাদরোগে রোগী 

সন্তুষ্ট) শুদ্ধচিত্ত, নিদ্রারহিতঃ তেজন্বী, অবিচলিত নয়নযুক্ত ও ব্রাঙ্গণ পরায়ণ 

হয় এবং উৎকৃষ্ট সুগন্ধি দ্রব্য, মাল্য ধারণ ও বিশ্তদ্ধ সংস্কৃত ভাবা উচ্চারণ 

করে, পরস্ত কোন ব্যক্তি সমীপবর্তী হইলে তাহাকে বরপ্রদান করিয়া থাকে। 

'ৈত্যাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ । দৈত্যাবিষ্ট উন্মাদরোগে ব্রাঙ্গণ, 

গুরু ও দেবতার দোষবর্ণন, ঘর, চক্ষুর উজ্বলতা, ভয়শূন্ততা, রোগীর কুকার্ষ্যে- 
আসক্তি, দুষ্টত্থভাব.ও অন্নপানে অসন্তষ্ি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় । 

উদ্মাদের লক্ষণ ॥ গন্ধব্বাবিষ্ উন্মাদরোগে রোগীর 

. অর্থইকরণ সর্বঘদ। প্রফুল্ল থাকে । জলব্যাণ্ নদীর তটে বা বনযধ্যে অবস্থান 

করিতে ইচ্ছঠ জন্মে । রোগী স্বীয় আচার প্রতিপালনে তৎপর এবং গীত, 
সুগন্ধ দ্রব্য ও মাল্যাদিতে অন্ুত্ক্ত হয়ঃ পরস্ত নৃত্য ও অনুচ্চৈঃশ্বরে মধুর 

সান্ত করিতে থাকে । 



উন্মাদরোগ-চিকিৎসা । ৬৩৩ 

যক্ষগ্রহাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ । বক্ষগ্রহজনিত উন্মাদ রোগীর 

চক্ষুদ্বর তাম্রবর্থ হয় ও প্র ব্যক্তি মনোরম সগ্ম বন্ত্রপরিধান করে এবং স্বভাবতঃ 

ণাস্তীর প্রকৃতি, দ্রুতগমনশীল, অল্প বাক্য প্রয়োগকারী, ধের্য্যগুণ সম্পন্ন ও 

তেজন্বী হয়, পরন্ত কাহাঁকে কোন্ বস্ক দান করিব ইত্যাকার বাক্য প্রয়োগ 

করে। 

পিতৃগ্রহজন্য উন্মাদের লক্ষণ। পিতৃগ্রহজনিত উন্মাদে রোগী 

প্রশান্তচিত্তে দক্ষিণস্কন্ধে উত্তরীয় গ্রহণ এবং কুশ বিস্তীর্ণ করিয়! তদুপরিভাগে 

পিতৃ উদ্দেশে জল ও পিও প্রদান এবং পিতৃলোকের উপর যথোচিত ভক্তি 

প্রকাশ করে, পরন্ত মাংস, তিল, গুড় ও পায়স প্রভৃতি তক্ষণেক্ছু হয়। 

নাগাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ। সর্পাবেশ জনিত উন্মাদে রোগী 

সর্পের ন্যায় বক্ষে তর দিয়! ভূমিতে বিচরণ করে, কখনও বা জিহ্বাদ্বারা ওষ্- 

প্রান্ত পুনঃপুনঃ লেহন করিতে থাকে, পরন্ত সব্ধদ! ক্রোধযুজ এবং ম্বৃত, মধুঃ 

দুগ্ধ ও পায়স তোজন করিতে অভিলাধী হইয়! থাকে। 

রাক্ষসাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ । রাক্ষসগ্রহজনিত উন্মাদে রোগী 

মাংস, রক্ত ওঞ্মদ তক্ষণে অভিলাধী, নিলজ্জি, অত্যন্ত নিষ্ঠর, অতি বলবান্, 

ক্রোধান্বিত এবং অতি সাহসী ও শুদ্ধাচারে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়, পরন্ত রাঝ্সিতে 

বিচরণ করিয়] থাকে । 

ব্রন্মরাক্ষলাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ। ব্রহ্মরাক্ষসগ্রহ জনিত উন্মাদ 

রোগী দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং গুরুজনের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়, বেদ ও 

বেদাঙ্গের নিন্দা ও আত্মপীড়াজনক কার্য করে অথচ অন্যের হিংসা করে 

না 

পিশাচাবিষ্ট উন্মীদের লক্ষণ। পিশাচগ্রহ জনিত উন্মাদে রোগী 

উলঙ্গ ও কৃশ হয়, পরূষ অথচ বিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করে, ছুর্গন্ধ ও অশুচি- 

পরতন্ত্র হইয়া থাকে, সর্বপ্রকার অন্পপানীয় তোজনে লোলুপ হয়, বহুতোজনে 

সমর্থ এবং জনশূন্ত স্থানে অথবা বনে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক হয়, বিরুদ্ধকার্ষ্য 

চেষ্টিত ও ভীত হইয়া রোদন করে। 

৯৭ 



৬৩৪ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা। 

দেবাদিশ্রহাবেশ সময় । দেবগ্রহ পুর্ণিমাতে, অনুরগ্রহ সন্ধ্যাকালে 

ও প্রাতঃকালে, গন্ধর্বগ্রহ অস্ট্মীতে, ফক্ষগ্রহ প্রতিপদতিথিতে, পিতৃগ্রহু অমা- 

বস্যায়, সর্পগ্রহ পঞ্চমীতে,রক্ষোগ্রহ বাত্িতে এবং পিশাচগ্রহ চতুর্দশীতে মন্তুষ্য- 
শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। 

উন্মাদর়োগের অসাধ্য ল্ষণ। যেউম্মাদ বাক্তির ভ্রুতবেগে 
গতি, চক্ষুদ্বগন বিস্তৃত ও ফেণ সংযুক্ত বন হয় এবং যে রোগী নিদ্রাপরবশ 

হইয়। কম্পিত কলেবরে ভূমিতে পতিত হয়্,তাহার রোগ অসাধ্য । যে উন্মাদ- 

রোগী হস্তী, পর্বত বা বৃক্ষ হইতে সহসা! বিচ্যুত হয়ঃ তাহার মৃত্যু হয়। দেবাদি- 

গ্রহাবিষ্ট উন্ম'দরোগ ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে, অসাধ্য হইয়। থাকে । 

উন্মাদরোগ-চিকিৎসা-বিধি | 

উন্মাদরোগে বাঁু পিত্ত ও শ্লেম্সা প্রকৃপিত এবং বর্ধিত হইয়া বুদ্ধির স্থান 
হৃদয় ও মনোবহ1 ধমনীকে আশ্রয় পূর্বক চিত্তের বৈকল্য উৎপাদন করিয়া 
থাকে, এই জন্তই ইহাকে উন্মাদরোগ কহে। উন্মা্রোগ মানসিক ব্যাধি, 

শারীরিক ব্যাধি নহে। অন্যান্যরোগে বায়ু, পিত্তাদি প্রকুপিত হুইয়া রস, 
রক্তা্দি ধাতু ও শারীরিক অন্যান্য যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু উন্মাদ- 

রোগে বাতাদি দোষ মনোবহা ধমনীকে আশ্রয় করে, এই জন্যই চিত্তের 

অস্থিরতা প্রযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি বিপর্গামী হয়, অতএব অন্যান্ত রোগের সভায় এই 

রোগেও প্রকুপিত বাতাদি দোষ প্রশমিত ন হইলে মনোবৃত্তির স্থিরতা হয় 
না। দেবাদি গ্রহাবিষ্ট উন্মা্রোগে বাতাদি দোষের প্রকোপ সম্যক প্রকারে 
লক্ষিত হয় না, এ সমস্ত উন্মাদরোগ মাক্গলিক কার্ধ্য অর্থাৎ যজ্ঞ, হোম ইত্যাদির 
হারাই প্রশমিত হইয়া থাকে । ্ 

বাতাদি দোষ বিবিধ কারণে বর্ধিত হইয়] রঙ্গ ও তমোগুগ বহুল ব্যক্তির 

হদয়স্থিত ধমনী আশ্রয় পুর্র্বক বুদ্ধিবৃত্তির' বিপর্যয় ঘটায়। বহুবিধ কারণে 
এই রোগ জন্মে, কিন্তু অস্বাভাবিক উপায়ে বা দীর্ঘকাল শুক্রক্ষয় অভিলধিত 

দ্রব্যের অভাব কিন্ব! অন্যান্ত যে সমস্ত কারণ উন্মাদরোগের উৎপাদক স্বরূপ 

পশ্চাৎ্ বর্ণিত হইবে,সেই সমস্ত কারণ অনেকস্থুলে পরিলক্ষিত হইলেও সর্বত্রই. 



উম্মাদরোগ-চিকিৎসা । ৬৩৫ 

উন্মাদর়োগ উত্পন্ন হয় না । বিরুদ্ধ দ্রব্য (ক্ষীর মৎস্তাদি) বা বিষাক্ত অন্ন 

ভোজন, সাধ্যাতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, দেবতা, গুরু ও ব্রাঙ্গণ কর্তৃক অতি- 

শাপ এবং ভয় বা হর্ষজন্ত মনোবিভ্রংশ ও মদ, গাঁজা, আফিং, ধুতুর1 প্রভৃতি 
সেবন, এই সকল কারণে বিভিন্ন প্রকার উন্মত্ততা প্রকাশ পায়। মস্তিষ্কের 
বিবিধ যন্ত্রের পীড়া ও বিবিধরোগ হইতে পরিণামে মস্তিষ্কবিকৃতি জন্মিতে 

পারে। শ্ত্রীজাতি পুরুষ্জাতি অপেক্ষা প্রায়শঃ এই রোগে আক্রান্ত হয়। 

বয়সের মধ্য সময় অর্থাৎ স্ত্রীলোকগণ ২০1২৫ হইতে ৩৫1৩৬ বৎসর এবং 
পুরুষ ২০1২৫ হইতে ৪০1৫০ বৎসর পধ্যস্ত এই রোগে আক্রান্ত হইয়৷ থাকে। 

ধতুসমূহের মধ্যে গ্রীক্ম ও বসস্ত এই ছুই খতুতে উন্মাদরোগের সমধিক প্রাছ- 

ভাব দৃষ্ট হয়। রর 
শিক্ষার দোষে অনেক সময় মস্তিষ্কবিকার হইতে দেখ! বায়। শিক্ষাদোষ 

নানাপ্রকার। বালকর্দিগকে অন্নবয়সে সর্ধদ মানসিক পরিশ্রমে নিযুক্ত করা 

অতি গহিত কার্য ইহ! হইতে কিছুকাল পরে মস্তিষ্ক অতি দুর্বল হইয়া পড়ে 
এবং অনেকের মস্তিঞ্বিকৃতি জন্মে। আবার বাল্যকালে পিত। মাত। 

সন্তানকে কঠোর শাসনাধীনে রাখিলেও বালকের মানসিক বর্তি এতদূর 
পরিবর্তিত হয়, ষে অনেকের আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা জন্মে বা অনেকে 
উন্মাদগ্রস্ত হইয়া! থাকে । বালকের স্বভাবতই অন্থকরণপ্রিয়। সুতরাং 
পিতা মাতার কুপ্রবৃত্তি, মিথ্যাবাদিতা স্বভাবের উগ্রত। ও প্রবঞ্চন! প্রভৃতি 

দোষ সহজেই অনুকরণ করিয়। থাকে ও বাল্যকাল হইতে চরিত্রদোষ- 
বশতঃ পরিণতাবস্থায় অনেকের ক্ষিপ্ততা দৃষ্ট হয়; এই অবস্থায় সংশিক্ষা 
বারা চরিত্র পরিমাজ্জিত করা কর্তব্য। ফলতঃ কুশিক্ষা' মস্তিষ্ক বিকৃতির 
একটী প্রধান কারণ, ইহা! সহজেই অনুমান করা যায় । সভ্যতার উৎ্কর্ষা- 
পকর্ষবিষয়ে চিন্তা করিলে দেখ! বায়, যে অলভ্য জাতি অপেক্ষা সভ্য জাতি 

প্রায়শঃ উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়) তাহার কারণ এই ধে, সভ্যজাতি 

জীবনযাত্র। নির্ধাহ করিবার জন্য যে সমস্ত কার্য করিয়া থাকে, তন্মধ্যে 

অনেক স্থলেই মস্তিষ্ক অধিক পরিচালিত হইয়া থাকে। সত্য সমাজে 
অনেকেই শিল্প, বিজ্ঞান ও অঞ্কশান্ত্র প্রভৃতির উন্নতি-.লাত আকাক্ষায় 

সাধ্যাতীত চিস্তা করিয়। থাকেন, এই অতিরিক্ত চিন্তার ফলে এই রোগ উৎপঙ্ন 
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হইয়া থাকে। পিতামাতার পানদোষে উৎপর সন্তান উন্মাদরো গ্রস্ত হয়, 

গর্ভোৎ্পাদন কলে পিতা বা মাত৷ অথব৷ উভয়ে স্ুরাপানে উন্মত্ত থাকিলে 
সন্তানের উন্মত্ততা ব1 অঙ্গ-বিকৃতি খটিতে পারে। স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থা 

প্রসবকাল অথবা স্তন্যদান কালে বিবিধ মানসিক পীড়াবশতঃ সন্তানের & 

রোগ প্রকাশ পাইয়৷ থাকে। পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের শক্তিহাস এবং 

স্রীলোকের গর্ভসঞ্চার-ক্ষমতা লোপ হইলে, মানসিক বিকার উপস্থিত হয়। 

যুচ্ছণ ব৷ অপস্বার, প্রসবান্তে হুতিকারোগ বা গর্ভভ্রাব, প্রবল শ্বেতগ্রদর, 
রজোধিক, জরায়ুর স্থানচ্যুতি ইত্যাদি কারণে মানসিক বিকার হইতে ক্রমশঃ 

এই রোগ জন্মিতে দেখা যায়। যক্ষা, আমবাতরোগে হস্তপদার্দি সন্ধিতে 

প্রবল বেদনা১,অনশন বশতঃ শারীরিক পুষ্টির অভাব, পুরাতন হুর্জলজ্বর, 

শরীরে রক্তাভাব, জ্বরাস্তে দেহে রক্তের হীনত1 ও উপদংশ প্রভৃতি রোগ 
হইতে মানসিক পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে। 

এইরূপ মস্তিষ্কের বিকৃতি যদিও সচরাচর দৃষ্ট হয়, তথাপি যাব রোগী 

অলোৌলিক কার্য্য ও অসন্বন্ধ বাক্যালাপ না করে, তাবৎ উহাকে কেহ উন্মাদ- 

মধ্যে গণনা করে না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা উন্মাদের মধ্যেই পরিগণিত ; 

যেহেতু মস্তিষ্ক বিকৃতি হইতেই ক্রমশঃ উন্মাদরোগ জন্মে। পিতৃ মাতৃদোষে 

স্বভাবতঃ যে সমস্ত মানসিক 'বিকারের লক্ষণ পরিব্যক্ত হয়, তাহার মধ্যে 

রোগের মৃূলকারণ অনুসন্ধান করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া কতব্য। 

অনেক স্থলে যুলীভূত কারণ নষ্ট হইলে, মানসিক বি্কৃতির ত্রাস হয়, আবার 
অনেক স্থলে দেহের যথারীতি পোষণ হইলে, ওধধতিন্নও বোগ ত্রাস পাইতে 

থাঁকে, কিন্তু পিতামাতার দোষে অথব] বাল্য ও যৌবন সময়ে মীনসিক বৃত্তির 

যে বৈপরীত্যভাব দৃষ্ট হয়ঃ তাহা আত্মসংঘম বা অভিলধিত পদার্থ প্রদান 

দ্বারা দূরীভূত হইতে পারে। কামাসক্তি, বিষয়াসজি, পানাসক্তি বা তক্্রপ 
অন্য কোন কারণে মানসিকবিকারবশতঃ উন্মাদ হইলে, রোগের কারণ 

অনুসন্ধান না করিয়া কেবলমাত্র বায়ুপিতাদিনাশক ওষধ প্রয়োগ দ্বার] বিশেষ 

কোন উপকার হর না । কামাসক্ত ব্যক্তির আত্মসংযম বা কামপ্রবৃত্তি চরি- 

তার্থ করা, বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বিষয়চিন্ত| দূরীকরণ, পানাসক্ত ব্যক্তির. যগ্ঠা্ি 

পানের মাত্রা-ক্রমশঃ হ্বাস করা, এই সকল নিয়ম প্রতিপালনদ্বার৷ রোগ 



উম্মাদরোগ-চিকিৎসা । ৬৩4 

দূরীভূত হয়। অন্তান্ত কারণ বশতঃ উন্মাদরোগের পুর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে 
বায়ু, পিত্ত ও শ্লেপ্সার যাহাতে ক্রমশঃ শমত হয়, এইরূপ চিকিৎস! কর! 

কর্তব্য। উন্মাদরোগে যদিও তিন দোষ প্রকুপিত হয়, তথাপি বায়ুর 

প্রবলতাই প্রায়শঃ লক্ষিত হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় ব্রিবিধ দোষের মধ্যে 
যে দোষ প্রবল থাকিবে, তাহারই নিবারথার্থ গধধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। 
বায়ু ও শ্লে্স! প্রকুপিত হইলে, শ্রেম্সনাশক অথচ বায়ুর শমতাকারক ওষধ 
প্রদান করা উচিত। একদোঁষ কুপিত হইলে, সেই দোষনাশক ওঁধধ প্রয়োগ 
করিবে। বাতিক উন্মাদে স্েহপান, পৈত্তিক উন্মাদে বিরেচন এবং শ্শৈম্মিক 

উন্মাদদে বমন প্রশস্ত । তৎপর এ সকল ক্রিয়ার! শরীর সংশোধিত হইলে, 

বাতিক উন্মাদে স্নেহবস্তিঃ পৈত্তিকে নিরূহণ ও শ্নেক্সিকে শিরোবিরৈচক তীব্র 

নস্ত প্রয়োগ করিবে । এইরূপ চিকিৎস! দ্বারা রোগের অনেকাংশে লাঘব 

হয়। সাধারণতঃ দেশ ও কালভেদে বাতিক ও পৈত্তিক উন্মাদরোগীকে 

বিরেচনার্থ ওধধ প্রদান করা কর্তব্য । উন্মাদরোগীর কোষ্ঠবন্ধ থাকিলে 

বিবেচন। করিয় সিংহনাদগুগ্গুলুঃ বৃহৎ সিংহনাদগুগ্গুলু অথব] দশমূল কাথে 

এরগটতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে । এই ওঁবধদ্বারা রোগীর কোষ্ঠ- 

শুদ্ধি হইলে, শ্লেক্ষপ্রধান শরীরে চতুভুর্জ বা বাতকুলাস্তকরস প্রভৃতি ওষধ 

রৌগের প্রথমাবস্থায় ব্যবস্থা করিবে । কিন্তু বাতাধিক্য দৃষ্ট হইলে ব্রেলোক্য- 

চিন্তামণি বা ঠিস্তামণি প্রভৃতি ওবৰধ অন্ুপানভেদে প্রয়োগ করা উচিত। 

এই অবস্থায় ২।৩ দিন অন্তর বিরেচক ওষধ সেবন করাইলে বিশেষ উপকার 
হয়। রোগ ক্রমশঃ পুরাতন এবং রোগী পুর্বাপেক্ষা প্রকৃতিস্থ হইলে; 

ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল, শিবাতৈল বা মধ্যমনারায়ণতৈল প্রভৃতি রোগীর মণ্তকে 

মালিশ করিয়। উঞ্ণজল শীতল করতঃ তাহাকে স্নান করাইবে। তৎপর রোগী 
অনেকাংশে প্রকৃতিস্থ হইলে, চৈতসপ্বত, মহাচৈতসঘ্বত বা! শিবাঘ্বত প্রভৃতি 
সেবন করিতে দিবে । 

€পত্তিক উন্মাদরোগীকে ছুই তিন দিন অন্তর বিরেচনার্থ ওষধ সেবন 
করাইয় লখনন্দরস, বীরেশ্বররস বা বাতকুলাস্তকরস প্রভৃতি বধ দেশ ও 
কালভেদে শ্লেক্সার অন্ুবন্ধ থাকিলে, রোগের নুতনাবস্থায় সেবন করিতে 
দিবে বাতান্বন্ধ থাকিলে উন্মাদতগ্জনরস বা বৃহৎ চিস্তামণি প্রভৃতি উষধ 
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প্রয়োগ করিবে। এই অবস্থায় রোগীর মন্তকে মধ্যম বিক্ুতৈর ব। মধ্য 
নারায়ণতৈল প্রভৃতি মর্দন করিতে দিবে । রোগের পুরাতন অবস্থায় রোগী 
অনেকাংশে প্রকৃতিস্থ হইলে; শিবান্বত ও মহাটচতসঘ্বত প্রভৃতি অতি উপ- 

কারী। হ্শেম্সিক উন্মাদরোগীকে প্রথমাবস্থায় অন্ন ভোজন না করাইয়! ছুপ্ধসহ 

সাণ্, যবমণ্ড প্রভৃতি পথ্য দ্রিবে। অনন্তর কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য মৃদু বিরেচক ওষধ 

এবং চতুভূ জরস, উন্মাদ গজকেশরী; স্বপ্ললক্মীবিলাস বা মহালক্ষীবিলাস ও 

তালশাখার রস সহযোগে মকরধ্বজ বা রসোনপিও প্রভৃতি গঁধধ সেবন 

করাইবে। শ্নেম্মিক উন্মাদে বাতাস্থবন্ধ থাকিলে রোগের নৃতনাবস্থায় চতু- 
ভুঞ্জরপ বা অবস্থাতেদে ভ্রেলোক্যচি স্তামপি প্রভৃতি ওবধ সেবনে সমধিক উপ- 
কার হয়। রোগের মধ্যাবস্থায় কোষ্ঠগুদ্ধির জন্ত ওবধ প্রয়োগ করিরা ধুস্ত,রাস্য 

পায়স সেবন করিতে দ্বিবে এবং মধ্যান্ছে অন্ন ও রাত্রিতে দুপগ্ধসহ সাগু বা ষব- 

মণ্ড সেবন করাইবে॥। এইটি অতি উৎকৃষ্ট যোগ, ইহ! দ্বার! শত শত উন্মাদ 

রোগী আরোগ্য হইয়াছে । বাতশৈম্মিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় যদি এ 

সমস্ত ওধধ সেবনে রোগ নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে নন্য প্রয়োগ ও তৎ্সঙ্গে 
পূর্বোক্ত ওষধ প্রয়োগ কর! কর্তব্য । নস্ত প্রয়োগে উন্মাদরোগে সমধিক 

উপকার পাওয়া যায়। বাতশ্লেম্মার প্রবলাবস্থায় এই নস্য প্রয়োগ করিবে 

এবং রোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর মন্তকে দশমূল বা বৃহৎ দশমূলতৈল 

প্রভৃতি মর্দন করিতে দিবে ও অশ্বগন্ধারিষ্ট সেবন করাইবে। সান্নিপাতিক 

উন্মাদে ঘে দোষের আধিক্য দেখিবে, সেই দোবনাশক ওষধ রোগীকে সেবন 

করিতে দিবে অর্থাৎ সান্নিপাতিক উন্মাদে বায়ুর :প্রবলত থাকিলে বাতিক- 

উন্মা্দে যে সমস্ত ওষধ উক্ত হইয়াছে, তাহা সেবন করাইবে এবং শ্শ্রেম্সার 
প্রবলতা থাকিলে শ্লৈক্মিক উন্মদের ওষধ প্রদান করিবে । বায়ু ও শ্সেম্মার 

প্রবলত] থাকিলে বাঁতশ্রেম্মনাশক ওষধ অর্থাৎ চতুভুক্ধরস, উন্মাদগজকেশরী 

বা! যহালক্মীবিলাস সেবন করাইবে এবং নস্য প্রয়োগ করিবে । প্রত্যেক 
অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য বিরেচক ওঁধধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । মধ্যাবস্থায় 

রোগীকে ধুস্ত,রাগ্যপায়স সেবন করিতে দিবে । পিস্ত ও শ্লেগ্স। প্রবল হইলে, 
লঘ্ানন্দরস, বাতকুলাস্তক, মহালক্মীবিলাস বা বীরেশ্বররস প্রসূতি ওবধ 

এবং বাতপিত্ত প্রবল হইলে, ট্রেলোক্যচিস্তামণি, চতুভু'জরস, লঘানন্দরস বা 
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বীরেশ্বরবস প্রভৃতি ওঁষধ প্রয়োগ করিবে । অনন্তর রোগের পুরাতন 
অবস্থায় শিবাতৈল, ভ্রিশতী প্রসারণীতৈল বা মধ্যমনারায়ণতৈল সর্ধাঙ্গে মর্দন 
এবং শিবান্বত, চৈতসঘ্বত বা! মহাকল্যাণঘ্ৃত প্রভৃতি সেবন করিতে দ্িবে। 

এইরূপে যে দোষের প্রাবল্য দ্ষ্ট হইবে, সেই দোধনাশক ওষধের ব্যবস্থা! 
করিবে। 

কাম, শোক, তয়, ক্রোধ, হর্ষ, ঈর্ধ্যা বা লোভহেতু উন্মাদরোগ উৎপন্ন 
হইলে, উহাদের বিরুদ্ধ কার্য্য দ্বারা রোগীকে সান্ত্বনা করিবে অর্থাৎ কামজ 
উন্মাদরোগে রোগীর যাহাতে শোক জন্মে, তাহার চেষ্টা করিবে । ভয়জন্য 

উন্মাদে এবং আত্মীয় বন্ধু বিয়োগ জন্য শোকজ উন্নাদরোগে ক্রোধের উদ্রেক 

দ্বারা, রোগ দূরীকরণে চেষ্টিত হইবে। ভূতাবেশাদি জন্য উন্মাদরোগে 
চৈতসত্বত পান করিতে দিবে এবং তৎসঙ্গে ভূতগ্রহ সমূহের অর্চনা, বলি, 
উপহার, হোম, ইচ্টমন্ত্রাদ্দি জপ, দান ও মঙ্গলাচরণ প্রভৃতি কর্ম করিবে। 

উন্মাদরোগে সাম্্বনা, তর্জন, ভয়োৎপাদন, অভিলবিত দ্রব্য প্রদান, হর্ষযোৎ- 
পাদন ও বিস্বয়জনক কাব্য কর] একান্ত কর্তব্য, যেহেতু উন্মাদরোগী অনেক 
সময় যথেচ্ছ ব্যবহার অর্থাৎ ওষধ সেবন, যথানিয়মে অন্ন ও পানীয় গ্রহণ, 

ন্নান প্রভৃতি ,কর্তব্যপালনে পরাজ্মুখ হয়। এই উন্মাদরোগ বৃদ্ধ ব্যক্তির 

হইলে প্রায়শঃ অসাধ্য হইয়া থাকে, যেহেতু বার্ধক্যে বাছু স্বভাবতঃ প্রবল 

হয়, অধিকম্ব রোগবশতঃ বায়ু আরও বলবান্ হইয়া থাকে, সুতরাং ওষধ 
প্রয়োগদ্বার। তাহাদের বায়ুর প্রবলাক্রমণ প্রারশঃ হাস হয় না। বাল্যকালে 
স্বভাবতঃ শ্নেম্সা প্রবল থাকে, অতএব বালকদিগের এই রোগ উৎপন্ন হইবার 

সম্ভাবন। নাই, তথাপি বাল্যকাঁলে এ রোঁগ হইলে, তাহাও কষ্টসাধ্য হইয়া 
থাকে, আবার বয়ঃস্থ হইলে সুচিকিৎসাদ্বার! অনেক স্থলে রোগ হাঁস হইতেও 

দেখাষায়। অনেকন্থলে উন্মাদরোগ একবার নিবৃত্ত হইয় পুনঃপুনঃ প্রকাশ 
পায়। বসন্তখতুর শেষে আরন্ত হইয়া গ্রীষ্ম অথবা বর্ষাকালে পুনঃপুনঃ 

এ রোগ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। ইহা দ্বার ম্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় 
যে বসন্তকালে শ্র্েম্ম] এবং বর্ধাকালে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ এরূপ আক্রমণ 

হইয়া থাকে । এইরূপ পুনঃপুনঃ আক্রমণ করিলে রোগীর শারীরিক 
দোষ ও দৃষ্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা কর্তব্য ; যাহাতে বাতাদিদোষ 
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যথাসময় প্রকুপিত না হয় এবং রস র্ুক্তাদি ধাতু পরিপুষ্ট থাকে, তদ্রপ 
ওধধ প্রদান আবশ্তক। অনেকস্থলে স্ত্রীলোকের প্রদর, উদরাময় প্রভৃতি 

রোগে শরীর জীর্ণ হইলে পুনঃপুনঃ এ রোগে আক্রমণ করে এবং পুরুষ 
প্রমেহদোষে অথবা অন্তান্ত উত্কট ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া উন্মাদরোগ 
গ্রস্ত হয়, এরূপ স্থলে যাহাতে মূলীভূত রোগ নষ্ট হয়ঃ তজ্জন্ত ওষধ প্রদান 

একান্ত কর্তব্য। কতকগুলি রোগ উন্মাদরোগ প্রকাশিত হইবার পর 

স্বয়ং হাস হইয়। থাকে, তাহাদের অস্তিত্ব তখন অনুমিত হয় না; এ অবস্থায় 
রস রক্তাদি ধাতুর হাস হইলে, সেই সকল বদ্ধক ওষধ ও পথ্য প্রদান 

করিবে, অর্থাৎ পূর্ববর্তী রোগবশতঃ রস রক্তাদির অভাব দৃষ্ট হইলে, পুষ্টি 

ও বলকর খা ও গুঁষধ প্রয়োগ করিবে। বালকদিগের মধ্যে নিয়ত মান- 

সিক পরিশ্রম বশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যাঁয়, এমতাবস্থায় কেবল- 

মাত্র নিয়মিত উষধের উপর নির্ভয় না করিয়া তাহাদিগকে পুষ্টিকর খাদ্য ও 

স্মৃতিবর্ধক ছাগলাগ্ঘ্বত বা বৃহৎ ছাগলাগ্যঘ্বত প্রকৃতি ওধধ ব্যবস্থা করিবে। 

বাতাদিদোষের হাসবৃদ্ধি বিবেচন। করিয় মহ] লক্ষ্মীবিলাসরস বা ত্রৈলোক্য- 
চিন্তামণি প্রভৃতি ওধধ অন্পাঁনভেদে ততৎসহ সেবন করিতে দিলে আরও 

উপকার হয়। উহাদের পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগের নূতন অবস্থায় 
যে সকল ওবধ উক্ত হইয়াছে, পুর্বোল্লিখিত নিয়মে তাহাও প্রয়োগ করা 
কর্তব্য; তখন কেবলমাত্র পুষ্টিকব্র খান্চ এবং ওষধের দ্বারা রোগ দূরীভূত 
হয় না। বালকগণ যৌবনের প্রথমাবস্থায় ইন্দিয়াসক্ত হইয়া অনেক সময় 
এই রৌগগ্রন্ত হয় সুতরাং তাহাদ্িগকেও পুষ্টিকর ওষধ, ও পথ্য প্রয়োগ 

করিবে ? কিন্তু উন্মাদরোগের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নূতন ও পুরাতন 

অবস্থাভেদে চিকিৎসা করিবে। 

উন্মাদরোগে- উষধ । 

ব্রাঙ্মীযোগ । বাতিক উনদরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীর 

স্থৃতিশক্তির হ্রাস এবং কখনও নৃত্য; কখনও বা গীত ও হাস্য প্রভৃতি অন্থাতা- 

বিক ব্যাপার পরিলক্ষিত হইলেঃ এই ওঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দ্িবে। 

পৈভিক এবং স্লৈথ্বিক উন্মা্দরোগেও ইহ1 অতি উপকারী । 
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ব্া্মীধোগ। ব্রান্ীশাকের রস ও তোলা, কুড়হূর্ণ।* আনা ও মধু ১ ভোলা মিক্রিত 
করিয়া একবারে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। | 

কুষ্মাগুযোগ । পৈত্তিক উদ্মাদরোগে রোগীর পিপাসা, উলঙ্গতাব ও , 

ক্রোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগের প্রথম বা! মধ্যাবস্থায় রোগীকে 
এই ওধষধ সেবন করিতে দিবে । বাতাশ্রিত উন্মাদরোগে এই ওষধন্বারা 

উপকার হয়। 

কুম্াগুযোগ। কুগ্মাগুবীজ চূর্ণ ১ তোলা, কুড় চু ।* আনা এবং মধু ১ তোল! একত্র 

মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে | 

বচাগ্ভযোগ | গ্লৈম্মিক উন্মাদরোগে রোগীর স্তস্তিত ভাব, নির্জন- 

প্রিয়তা কার্য্যের ও কথার অল্পত। ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ 

রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা বাতিক 

ব৷ সান্লিপাতিক উন্মাদরোগেও উপকারী । 

বচাদ্যযোগ | বচচুর্ণ ১ তোলা, কুড়।* আনা ও মধু. ১ তোল1) এই সকল ভ্রব্য একক 
করিয়া সেবন করিতে দিবে। 

শঙ্ঘপুঙ্সীযোগ | সান্নিপাতিক উন্মাদরোগে রোগীর বিবিধ লক্ষণ 

লক্ষিত হইলে, রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ওষধ রোগীকে সেবন 

করিতে দ্িবে। বাতিক বা শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের প্রথম বা! মধ্যাবস্থায় এই 
ওধধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে । - 

পত্থপুষ্পী যোগ। শশ্মপুষ্পীর রস ৮ তোলা কুড় চূর্ণ ।* আনা ও মধু ১ তোলা এই সকল 
দ্রব্য একত্র করিয়। সেবন করিতে দিবে। 

সিন্দুরযোগ। শ্লৈশ্মিক উন্মাদ বা সান্লিপাতিক উন্মাদরোগের প্রথম. 

বা মধ্যাবস্থায় এই ওষধ সেবন কারিতে দিবে । 

সিন্মুরযোগন। ম্বর্ণসিন্দুর ২ রতি মধুসহ মাড়িয়! তালের, শাখার রস সহ মিশ্রিত করিয়া 
প্রাতে-সেবন করিতে দিবে । 

পিদ্ধার্থফাদিযোগ | বাতিক, পৈম্ভিক অথবা শ্লৈম্মিক উন্মাদরোগের 

লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে, রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই চূর্ণ রোগীকে 
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সেবন করিতে দিবে। শ্লৈম্মিক উন্মাদরোগে এই চূর্ণের নস্ত প্রয়োগ করিলে 
সমধিক উপকার হয়। 
. সিদ্ধার্থকাদিযোগ। শ্বেতসর্ষপ, হিং বচঃ ডহরকরঞ্জ, দেবদার, সন্রিষ্ঠা, হরীতকী, 

“ আমলা, বহেড়া, শ্বেত অপরাজিতা, লতাফট্কীরছখল, ওঠ, পিপুল, মরিচ, প্রিয়ধু, শিরীষ- 
বীজ, হরিদ্রা ও দারুহরি্্া;ঃ এই সকল জ্রব্য একত্র করিয়া ছাগীমুত্রে মর্দন করিবে। 

মাত্রা /* আনা। 

মনঃশিলাছ্ঞ্জন | থ্রেশ্ষিক বা সান্লিপাতিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় 

কোগীর নেত্রে এই অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। 

মন:শিলাগ্ঠঞ্জন | মন:শিলা, রসাঞ্জন এবং পায়রার বিষ্ঠা ; এই তিন্টী জ্্রব্য একত্র 

করিয়া উদ্থাদ্বারী! রোগীর চক্ষুতে অগ্জন দিবে। 

কৃষ্ণাছঞ্জন। শ্লৈশ্মিক বাসার্িপাতিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় 

রোগীর স্তস্তিতভাব ও নির্জন প্রিয়ত! এবং সান্লিপাতিক উন্মাদে সময় সময় 

নৃত্য, গীত বা অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই অঞ্জন রোগীর চক্ষুতে 

প্রদান করিবে। 

কফ্ণাছ্যঞ্জন। পিপুল, মরিচ সৈষ্ধবলবণ ও গোরোচনা। এই সকল জব্য সমভাগে 

লইয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিবে। 

ক্র্যষণাগ্যবর্তি তঁ। উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় বা শ্লৈম্মিক উন্মাদে 

রোগির স্তম্তিততব, দেহের জড়তা, নির্জন প্রিয়ত। এবং সান্লিপাতিক উন্মাদদ- 

রোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই বর্তির অঞ্জন রোগীর চক্ষৃতে 
প্রদান করিবে। | 

ক্র্যষণাছ্যবর্তি। শুঠ, পিপুল, মরিচ, হিং, সৈজ্ধব, বচ, কটুকী, শিরীষবীজ, ডহযকয়প্ 

বীজ ও শ্বেতসর্ষপ ; এই সকল দ্রব্য গোমুত্রে পেবণ করিয়! বর্তি প্রস্তুত করিবে। 

শিরীষাগ্যানস্য | শ্নেম্িক উন্মাদয়োগে রোগীর স্তস্তিতভাব, নির্জন- 

প্রিয়ত। অথবা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর কখনও হাস্ত, 
শীত ও নৃত্য, কখনও স্তস্ভিততাব, কখনও বা রোদন প্রভৃতি বিভিন্ন লক্ষণ 

প্রকাশ পাইলে, এই নস্য জলসহ গুলিয়া রোগীর নাসারম্ধে, প্রস্নোগ করিবে। 
ইহা! রোগের বলাবল অনুসারে ৫1৭ দিন অন্তর প্রাতে প্রযোজ্য। 
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শিল্ীষাগ্য নন্ত। শিরীবপুষ্প, রশুন, ওঠ, শ্বেতসর্যপ, বচ, মন্িষ্ঠা, হরিত্রা ও পিপুল। 
এই সকল ভ্রবোর চূর্ণ সঘভাগে লইয়া ছাগমুত্রে মর্দন করিবে। বটী৫ রৃতি। 

উম্মাদভঞ্জননস্ত | গ্লৈম্সিক উন্মাদে রোগীর বিমর্ষভাব, নিঞ্জনে উপ- 
বেশন ও স্তম্ভিতত।ব প্রভৃতি লক্ষিত হইলে এবং সান্নিপাতিক উন্মাদরোগে 

বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই বটী কাজির জলসহ গুলিয়৷ রোগীর 
নাসিকা মধ্যে এমতভাবে প্রদান করিবে, যেন উহা নিশ্বাসপথে গৃহীত হয়। 
এই নস্য উন্মাদরোগে অতি উপকারী । ইহা রোগের প্রবলাবস্থায় ৭ দিন 

বা ১০ দ্রিন অথব। ১৫ দ্রিন অন্তর প্রাতে প্রয়োগ করিবে । 

উন্মাদভগ্রন নম্ত | রসসিন্দুর, হিজলবীজ, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও কপূর; এই সকল 
ব্য প্রত্যেকে ॥* তোল! এবং বিঙ্জাবীজ ও তিক্ত ধু ধুলবীজ প্রত্যেকে ১ তোলা ; এই সকল 

চূর্ণ একত্র জলদ্বারা মর্দন করিবে । বটী ৩ রতি] 

সারম্বতচুর্ণ । বাতিক, পৈত্তিক; শ্লৈগ্মিক ও সান্িপাতিক নি 

স্বতিশক্তিলোপ ও চিত্তের বিকলতা লক্ষিত হইলে, এই ওধধ স্বৃত ও মধুসহ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । যে কারণেই হউক স্বতিলোপ বা চিত্তবিকার 
ঘটিলে ইহা অতি উপকারী । এই ওষধ স্তৃ্িশক্তি বর্ধক । 

সারম্বতচুর্ণ।* কুড়, অশ্বগন্ধা, সৈপ্ধবলবণ, যমানী, জীরা, কৃষ্জীরা, শুঠ, পিপুল, 
যরিচ, আকনাদি ও শখ্খপুষ্পী; এই সকল দ্রব্যের চুর্ণ সমভাগ এবং সর্বচুর্ণসমান বচচুর্ণ 
একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্রাক্মীশীকের রসদ্বারা ৩ বার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করত চ্ণ 
করিবে । মাত্র! %* বা) আন) | 

কল্যাণচুর্ণ ।) গ্নেম্সিক উম্মা্দ বা বাতিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় 
বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই চুর্ণ উষ্জজলসহ রোগীকে সেবন করিতে 
দিবে। 

: কষব্যাণচূর্ণ। পিপুলমুল, চই, রক্তচিতা, শু'ঠ, মরিচ, হরীত্কী, আমলা, বহেড়া, বিট- 
ঈবণ, সৈদ্ধবঞ্ীবণ, বিড়ঙ্গ, পৃতিকরগ্র, যমানী, ধনে ও জীরা) ইহাদের প্রত্যেকের.চণ.১.ভাগ 
এবং পিপুল্ছুর্ণ ২ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিবে। যাত্রা |* তোলা । 

রসোনপিণ্ড | শ্লেশ্ষিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায়. বা! ষধ্যাবস্থায় যে 
কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং বাতিক উন্নাদরোগের প্রথমা বন্থায় প্লেন্বার 
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. অন্ুবন্ধ দৃষ্ট হইলে, এই ওষধ প্রত্যহ প্রাতে রোগীকে উষ্চজলসহ সেবন 
করিতে দিবে । 

রসোনপিও। প্রস্ততবিধি ৬০১ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 

ুক্ত রাগ্যপায়স। গ্নেম্মিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় অথবা! বাতিক 

উন্মাদরোগে শ্নেম্ান্ুবন্ধ থাকিলে, এই পায়স যথারীতি প্রস্তুত করিয়া 

রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু ধাতুক্ষয়াদি বশতঃ বায়ু সম্যক্রূপে 

রুক্ষ হইলে, ইহা সেবনে তাদ্বশ উপকার হয় না। এই ওধধ সাবধানে 
রোগীকে প্রয়োগ করিবে, যেহেতু ইহ! মাদক। সান্লিপাতিক উন্মাদরোগে 
বাতশ্লেম্বার আধিক্য থাকিলে, ইহা! প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 

ধুস্ত,রাদ্যপায়স | সাদাধুতুরাবৃক্ষের মূল ১ তোলা* পুরাতন শালিতও্ল ৪ তোল।, 

গোছুপ্ধ অর্ধ সের এবং ইচ্ষুগুড় ও গব্যঘৃত পায়সের 'অহরূপ প্রদান করিয়া পাক করিবে। 

দুর্বল ব্যক্তিকে ধুতুরামূল এবং অন্যান্য ভ্রব্য উহ! অপেক্ষা অল্পযাত্রায় প্রদান করিবে। 

বৃহৎ সিংহনাঘণ্ড গৃগুলু। পৈত্তিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় 

রোগীর কোষ্ঠবন্ধতা থাকিলে; এই ওঁষধ বিরেচনার্থ সেবন করিতে দিবে । 

বাতিক উন্মাদরোগেও মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্থ থাকিলে পাঁচ 

দ্বিন অন্তর রোগীকে ইহা সেবন করিতে দেওয়া যায়। উন্মাদ রোগীর যে 
কোনও অবস্থায় কোষ্ঠবন্ধতা দৃষ্ট হইলে, এই ওষধ প্রয়োগ করা যায়। 

বৃহৎ সিংহনাদগুগ গুনু। প্রস্ততবিধি ৫৯৮ পৃষ্ঠায় ব্রষ্টব্য | 

হবল্পলক্ষমীবিলাস। শ্নেম্িক উন্মাদরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় 

রোগীর স্তম্ভিততাব ও নির্জনপ্রিয়ত৷ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই. 

গঁধধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । সান্নিপাতিক উন্মাদরোগেও গ্নেম্ার 

আধিক্য থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে । অন্পান নিসিন্দাপাতার 

রস ও মধু। 

খপ লক্জীবিলাস। প্রস্তবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় রষ্টঘা]। দূ 

_ ,মহালঙ্গমীবিলাস। শ্লেম্মিক উন্মানরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় 

'স্বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে) এই গুয়ধ পোগীকে সেবন করিতে দিবে, 

শু 
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সানিপাঁতিক উন্মাদরোগেও বাতশ্নেম্ার প্রবলতা থাকিলে, ইহা! প্রয়োগ করা 
যাইতে পারে। অন্থপান নিসিন্দাপাতার রদ ও মধু। 

মহালক্ষীবিলাস। প্রস্ততবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

চতুভূজরস | শ্সৈশ্মিক উন্মাদের প্রথমাবস্থায় রোগীর অল্প বাক্যো- 

চ্চারণ, নির্জনপ্রিয়তা এবং বাতিক উন্মাদে সময় সময় নৃত্য, গীত, হান্য 

প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ প্রযোজ্য। পৈত্তিক অথবা সান্নি- 

পাতিক উন্মাদের যেকোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহ! প্রয়োগ কর! যায়। 
এই ওষধ উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় অতি উপকারী, কিন্তু মধ্য অবস্থায় তাদুশ 
উপকারী নহে। অন্ুপান--কচি তালের শাখার রস ২ তোলা ও মধু 

ছুই তিন ফৌটা। 

চতুভূজরস। প্রস্ততবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় জর্টব্য। 

বাতকুলাস্তক। বাতিক বা পৈত্িক উন্মাদরোগের প্রথম বা মধ্য 

অবস্থায় পিত্তের অনুবন্ধ দৃষ্ট হইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
সান্লিপাতিক উন্মাদরোগে পিত্ত বা বায়ুর আধিক্য দৃষ্ট হইলেও ইহ! প্রয়োগ 
করা যাইতে পারে । অন্ুপান- আদার রস ও মধু। 

ধাতকুলান্তক | প্রস্ততবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

ব্রেলোক্যচিন্তামণি | বাতিক উন্মাদরোগে শ্লেশ্পার অনুবন্ধ থাকিলে 

ব। সানিপাতিক উন্মাদরোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, প্রথম বা মধ্যাবস্থায় 

এই ওঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। বাতিক উন্মাদরোগে বায়ুর 
রুক্ষতা না থাকিলে, পুরাতন অবস্থায়ও এই ওষধ সেবন করান যাইতে 

পারে। অন্্রপান-তালের শাখার রস ও মধু পুরাতন উন্মাদ হরীতকী, 

আমল] ও বহেড়াভিজান জল মধু? প্রমেহাদিরোগ বিগ্তমান থাকিলে 

গব্যছুগ্ধ। 

ভ্রেলোক্যচিন্তামণি! প্রস্তত বিঘি ৫৯ পৃষ্ঠায় ত্রষব্য। 

লঘানন্দরস। পৈত্তিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ 

প্রকাশ পাইলে এরং বাহগ্নেত্বার অহ্থবন্ধ থাকিলে ও সান্রিপাঁতিক উদ্মাদ- 
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রোগে পিজের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
অন্ুপাঁন-ক্ষেতপাপড়ার রন, বেদানার রস বা পটোৌলের রস। 

লঘ নন্দরস। প্রস্ততবিধি ৬০৭ পৃষ্ঠায় দ্টব্য! 

বীরেশ্বররস | বাতিক বা পৈতিক উন্মাদরোগে পিত্ের অন্ুধন্ধ 

থাকিলে এবং রোগীর নিদ্রার অভাব, শরীরের ক্রমশঃ ক্ষয়ভাব ইত্যাদি 

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধধ তাহাকে সেবন করিতে দ্বিবে। বাঁতিক 

ও পৈত্তিক উন্মাদের মধ্য বা! পুরাতন অবস্থায় ইহ! সেবন করান যায়। 

অন্গুপান__ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধু। 

বীরেশ্বররস,| প্রস্ততবিধি ৪০৪ পৃষ্ঠায় প্রষ্টব্য। 

উন্মাদভঞ্জনরস। বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদ্রোগের মধ্য বা পুরাতন 

অবস্থায় যে কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর শরীরের কুশতা। দৃষ্ট 
হইলে, তাহাকে এই ওষধ সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবন করাইয়া 
সপ্তাহাস্তর রেচক গুঁধধ প্রদান করিবে । ইহ! অপক্মাররোগেও প্রয়োগ করা 
যায়। অন্ুপান--ভূঙ্গরাজের রস ও মধু। 

উন্মীদভপ্জানরস। শু ঠ,পিপুল, মরিচ, হ্রীতকী, আমলা, বহেড়া, গজ পিগ্পলী, বিড়ঙ্জ, 

দেবদারু, চিরতা, কট-কী, কণ্টকারী, যাষ্টিমধু, ইন্দ্রযব, রক্তচিতা, বেড়েলা, পিপুলমুল, 

বেণারমূল, শজিনীবীজ, তেউড়ীমূল, রাখালশশারমূল, বঙ্গ, রূপা ও প্রবাল; এই সকল 
চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ধপমান লৌহচুর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া জলদ্বারা মর্দন করিবে। 

বটী রতি। 

চিন্তামণিরস | বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন 

অবস্থায় যথোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং সান্রিপাতিক উন্মাদরোগের 
মধ্য বা পুরাতন অবস্থায়, বাতপিত্ত প্রবল হইলে, এই গঁধধ রোগীকে সেবন 
করিতে দ্রিবে। মেহাদিদোষজনিভ চিত্তের বিকৃতি ঘটিলে, ইহ! সেবনে বিশেষ 

উপকার হয়। অপরাহে সেব্য। - 'ন্ুপাঁন-+হরীতকী, আমল ও বহেড়া- 

ভিজন জল. এবং মধু ২ ফৌট!। 

: ছিন্বাণি রগ ।. আ্রাপ্ততবি ধ ৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।.. 
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চতুর্ঘনখরস। বাতিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় যথোক্ত 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা! সান্লিপাতিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় 
বাযুত্র আধিক্য থাকিলে, এই ওষধ হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজান জল 
ও মধুসহ বৈকালে রোগীকে পেবন কবিতে দিবে । ইহ! বায়ুর রুক্ষতানাশক 

ও নিগ্ধ। 

চতুন্মথরস। প্রম্ততবিধি ৫৯ পৃষ্ঠার দুষ্ট | 

যোগেক্দরস । প্রমেহ বা ধাতুক্ষয় প্রভৃতি দোষে বায়ুর প্রকোপ- 

বশতঃ উন্মাদ রোগ উৎপন্ন হইলে এবং বায়ুর অত্যন্ত রুক্ষতা প্রকাশ 

পাইলে, এই ওঁধধ হরীতকী, আমল! ও বহেড়াঁভিজান জল এবং মধু অথবা 
গব্যহপ্ধপহ সেবন করিতে দ্রিবে। 

_ ঘোগেন্্রস। প্রান্তুতবিধি ৬*৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

বৃহৎ বাতচিন্তামণি | বাতিক ব! পৈত্তিক উন্মাদরোগের পুরাতন 

অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং বাঘুর রুক্ষতা ও পিত্তের প্রবলতা 
বিদ্যমান থাকিলে, এই ওষধ অপরাহে হরীতকী, আমলা এবং বহেড়াতিজান 
জল ও ষধুসহ*সেবন করিতে দিবে । যুবা, বৃদ্ধ ও ধাতুক্ষয়াক্রাস্ত রোগীর পক্ষে 
ইহা উৎকৃষ্ট। 

বুহৎবাতচিন্ভামণি। প্রস্ততবিধি ৪১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

উদ্মাদগজকেশরী | শ্রৈষ্মিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর 

্স্তিততাব ও নির্জনপ্রিয়তা ইত্যা্ প্রকাশ পাইলে অথবা বাতিক উন্মাঁদ- 

রোগে শ্রেম্সার অন্বন্ধ থাকিলে, এই গঁষধ ঘ্বৃতসহ প্রাতে রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে । ইহু। অপস্মারে ও ভুতোন্মাদে প্রয়োগ করা যায়। উন্মাদরোগে 

ইহ উৎকৃষ্ট। 

উন্মাদগজকেশরী [ রস, গন্ধক, মন:শিলা ও শোখিত ধুতুরীবীজজ; এই সকল দ্রব্য 
সমভাগে লইয়া মর্দন পূর্বক ৭ দিন বচের কাথ ও ৭ দিন রান্নার ক্লাথদ্বারা ষথাক্রমে ভাবনা 

দিবে। বটী৫ রতি। 

লগুনাছ্ঘূত | শ্লেশ্মিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় বাসর প্রকোপ, 
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এবং বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা বাতিক উন্মাদরোগের পুরাতন 
অবস্থায় শ্লেম্মানুবন্ধ থাকিলে; এই ঘ্বৃত রোগীকে প্রত্যহ দেবন করিতে দিবে। 
আনুপান-উদ্চদুগ্ধ। 

লশুনাদ্য ঘৃত। বৎমরাতীত গবা ঘ্বৃত /৪ সের যথানিয়ষে মুচ্ছণপাক করিবে। ফ্কাথ্যদ্রব্য-- 

খোস! বিহ্বীন রশুন /৬1 সোয়াছয়সের এবং বিস্বছাল। শোণাছাল, গানস্তারীছাল, পারুলদ্বাল, 

গণিয়ারী, শীলপাণী, চাকুলে, বুহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ; ইহাদের প্রত্যেকে ২* তোলা, 

জল ৩২ ঘের; শেষ /প সের | রস্ুনেররস /৪ সের। বদরীকাথ /8 সের। মুলাররস /২ 

সের। নহাদার রস /২ সের। ছোলঙ্গলেবুর রস /২ সের। আদার রস /২-সের। দাড়িমের 
রস /২ সের। স্বরা /২ সের, দধির মাত /২ সের ও কাজি/২ সের | কক্ধত্রব্য--হরীতকী, 

আমলা, বহেড়া, দেবদারু, সৈদ্ধব, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, বনযমানী, যমাণী, চৈ, হিং ও অগ্প- 

বেতস; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা । যথানিয়মে ঘুতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা 
অদ্ধ তোলা হইতে এক তোলা । 

চৈতসঘ্বৃত। বাতিক, পৈত্তিক অথব! সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের 

পুরাতন অবস্থায় রোগীকে এই ঘ্বত সেবন করাইবে। যে সমস্ত মানসিক বিকার 
হইতে উন্মাদরোগ জন্মে, সেই সমস্ত মানসিকবিকার ও তজ্জনিত উন্মাদ- 
নাশার্থ এই ঘ্বত অতি উপকারী । অপরাহছে সেব্য। অন্পান- উষ্ণছুগ্ধ। 

চৈতসঘৃত। *দশ বৎসরের পুরাতন গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে। 

ক্লাখ্যত্রব্য--বেলছাল, শোণাছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে,বুহতী,কণ্টকারী, 

গোক্ষুর, রাস্সা, এরগুমুল, তেউড়ীমুল, বেড়েল!, মুর্বামূল ও শতমূলী ; ইহাদের প্রত্যেকে 

১৬ তোল! । জল ৬৪ সের শেষ ১৬ দের। কক্ধত্রব্য-_রাখালশশারমূল, হরীতকী, আমলা, 

বেড়া, রেণুকা, দেবদারু, এলবালুক, শালপাণী, তগরপাছকা, হরিদ্রা, দারুহরিজ্রা, 

স্টামালতা, অনস্তমূল? প্রিয়ঙ্গু; নীলসুন্দি+ ছোটএলাইচ, মঞ্রিষ্ঠা, দস্তীমূল, দাঁড়িমবীজ, 

নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতীপুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্লাকাষ্ঠ, 

ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোঁল।, পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়। 

লইবে। মাত্রা-অদ্ধ তোল হইতে এক তোলা । 

মহাচৈতসঘ্বৃত। বাতিক, পৈশ্ভিক অথব। সান্িপাতিক উন্মান- 

রোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর চিত্তের বিরুতিবশতঃ সময় সময় স্বতা- 

বের বৈলক্ষণ্য অর্থা, কোনসময় ক্রোধ, কোনসময় বা নৃত্য, গীত 
হান্ত অথবা কোন সময় স্থিরচিতত| ইত্যাদি দুষ্ট হইলে, এই ত্বৃত রোগীকে 
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সেবন করিতে দিবে । বিবিধকারণে চিত্তবিকৃতি এবং বায়ু ও পিত্ত প্রবল 

হইলে, রোগীকে এই দ্বত সেবন করান কর্তব্য; কিন্তু উদরাময় থাকিলে 
সেবন নিষেধ । দেবগ্রহাদিজন্ত উন্মাদরোগে এবং মৃুচ্ছ| ও অপন্মাররোগেও 
এই স্বৃত অতি উপকারী । বিশেষতঃ ইহা ম্বতিশক্তিবর্ধক | 

মহাটৈতসতৃত | পুরাতন গব্যঘৃত /৮ সের বথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে। ক্কাখ্যদ্রব্য-_ 

বি্াল, শৌণাছাল, গান্তারীছাল, পারুলছাল, গৃণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে। বৃহতী, কণ্ট- 

কারী, গোক্ষুর, রানা, ভেরেগ্ডামূল, তেউড়ীমুল, বেড়েলা, মূর্ব! ও শতমূলী, ইহাদের প্রত্যেকে 

৩২ তোলা; জল ৩/৮ সের, শেষ ৩২ সের | কক্তত্রব্য--রাখালশসা, হরীতকী, আমলা, 

বহেড়1, রেণুকা, দেঝদারু, এলবালুকা, শালপাণী- অনস্তমূল, হরির, দারুহরিড্রা, প্রিয়নুঃ 

অনস্তমূল, শ্টামালতা৷, নীলন্ুন্দি, এলাইচ, মঞ্রিষ্ঠ, দক্তীমূল, দাঁড়িমেরখোসা, নাগেশ্বর, বিড়ঙ্গ, 
কুড়, রক্তচন্দন, প্পকাণ্ঠ, তালীশপত্র, বুহৃতী, ও মালতীফুল, এই সকল দ্রব্য” প্রত্যেকে ছুই 

তোল! লইয়া যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে । মাত্রা ॥* তোলা। 

মহাকল্যাণঘ্ূত। বাতিক, পৈত্তিক বা সাম্নিপাতিক উন্মাদরোঁগের 

পুরাতন অবস্থায় বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে এবং উন্মাদরোগীর শরীর 
ক্রমশঃ কূশ হইতে আরম্ত হইলে, এই ঘ্বত অপরাহ্ে সেবন করিতে দিবে। 

বিবিধ রোগ হইতে মানসিক বিরুতিবশতঃ বামুপিত্ত প্রবল উন্মাদরোগ 
উৎপন্ন হইলে” এই দ্বত প্রয়োগে অত্যন্ত উপকার হয়। ইহ কশ ও দুর্ববল 
উন্মাদরোণীর পক্ষে পুষ্টি ও বলবর্ধক। অন্ুপান--উষ্ণছুগ্ধ। 

মহাকল্যাণঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের । যথানিয়মে সুচ্ছণপাঁক করিবে। ক্কাথ্াপ্রব্---শাল- 

শাণী, তগরপাগকা হরিজ্রা, দারুহরিজা, শ্টীমালতা, অন ভ্মূল? প্রিয়ঙ্গু, নীলহৃন্দি, এলাইচ, 

মঞজিষ্ঠা, দর্তীমূল, দঁড়িমবীজ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, নৃতন মালতীফুল, বিডুঙ্গ, 

চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মুকাষ্ঠ, এই একুশটা জ্রব্য সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ 

সের, শেষ /৪ সের। একবার প্রস্ৃত গাভীর ছুগ্ধ ১৬ সের। কল্কপ্রব্য-_চাকুলে, মাষাণী, 

মুগ্াণী, কাকোলী, শৃকশিশ্বী, খষভক; খদ্ধি ও মেদ, ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথা- 
নিয়মে ঘৃত পাক করিয়। ছাকিয়! লইবে। মাত্রা ॥* তোলা। 

মহাপৈশাচিকঘ্বত। বালকদিগের অধিক মানসিক পরিশ্রমবশতঃ 

ক্রমশঃ মানসিকবিকাঁর এবং সংসর্গদোষে বা পিতামাতার কঠোরশাসনে, 

চিত্তের অধীরতাবশতঃ মনের বিরুতিভাব হইতে উন্মাদ প্রকাশ পাইলে; 
১৯ 
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এই ঘ্বৃত সেবন করিতে দিবে । ইহা অপন্মারাদিরোগেও উত্তয ফলদাঁয়ক 
এবং স্বতিশক্তি ও বুদ্ধির উৎকর্ষতাজনক। বালকদ্দিগকে এই ঘ্বৃত সেবন 
করাইলে, তাহাদ্দিগের কৃশত। নষ্ট ও বলবৃদ্ধি হয়। অন্ুপান উষ্ণহুঞ্ধ। 

মহাপৈশাচিকঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের] যথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে । কক্ষপ্রব্য-_ 

জটামাংসী, হ্রীতকী, ভূতকেশী, কুস্তার্ুলতা, আলকুশীবীজ, বচ, বলাডুমুর, জয়ন্তী, ক্ষীর- 

কাকোলী, চোরকাচ-কী, কট্কী, ব্রাঙ্গী, চামারমালুঃ মৌরী, শুল্ফা, গুগ গুলু, শতমু্সী, 
্রাহ্মী, রাস্না, গন্ধরাস্না, গন্ধভাছুলে, বিছুটী ও শালপাণী; এই সমুদয় সমভাগে মিলিত 

/১ সের। পাকার্থ জল ১৬সের। বথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা- 

1 তোলা । 

শিবাঘৃত । বাতিক, পৈত্তিক, শ্নৈম্মিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের 

পুরাতন অবস্থায় নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ “রোগীকে 
সেবন করিতে দ্রিবে। যেসকল ব্যক্তির শোক, চিন্তা, প্রভৃতি কারণে মনের 
বিরুতিবশতঃ উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাদের পক্ষে এই ঘ্বত অতি 
উপকারী। এতত্তিন্ন যক্ষা, উরঃক্ষত, বহুমূত্র, প্রমেহ, মৃত্রাঘাত ও জীর্জ্বর 
প্রভৃতি রোগে রোগীর শরীর বায়ু পিত্ত প্রবল হইলে, এই ঘ্বত উপকারী। 

এসমন্ত রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ায় মানসিকবিকাঁর উপ্রস্থিত হইলে, 
এই ত্বৃত প্রয়োগ করা যায়। উন্মাদরোগে যাহাদের শরীর অত্যন্ত দূর্বল 
ও কৃশ হয়, তাহাদের পক্ষে এই দ্বত উপকারী । বন্ধ্যা! স্ত্রীলোকের পক্ষে 
ইহা উত্তম ফলদায়ক। দেবগ্রহ বা পিতৃপ্রহা দিজন্ত অপন্মার এবং মূচ্ছণরোগেও 
এই দ্বৃত প্রয়োগে সমধিক উপকার দর্শে। অনুপান-_-উঞ্ণছুপ্ধ। 

শিবাঘৃত। পুরাতন গব্যঘূত /৪ সের । যথানিয়মে মুচ্ছণীপাক করিবে। ক্কাথ্যত্রব্য-- 

পুরুষ শৃগালের মাংস /৬| সের এবং বেলছাল, শোণাছাল, গাস্তারীছাল+ পারুলছাল, 

গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকে ৪*তোল৷ 
এই সমস্ত একত্র পোট.লীবন্ধ করিয়া ৬৪ সের জলে পাক করত ১৬ সের থাকিতে নাষা- 

ইবে। গোছুপ্ধ /৮ সের। কক্ষদ্রব্য__যষ্টিমধু, মন্তিষ্ঠা, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্লুকাষ্ঠ, হরীতকী, 
আমলা, বহেড়া, বৃহতী, তগরপাঁছুকা, বিড়্ঙ্গ, দাড়িমবীজ, দেবদার, দস্তীমূল, রেগুক, 

তালীশপত্র, নাগেশ্বর, শ্যামালতা, রাখালশসারষূল, শালপাণী, প্রিয়ঙ্গু, যালতীপুষ্প, কাকোলী, 

ীরকাকোলী। নীলহুন্দি, হরিত্রা, দারুহরিজ্রা, অনস্তমূল, অঙ্থগন্ধা, এলাইচ, এলবালুফ ও 
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চাকুলে; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা | বথানিয়মে স্বৃতপাক করিয়। ছাকিয়া লইবে। 

মাত্রা ॥ তোলা । 

বৃহৎ ছাগলাগ্যঘৃত | প্রমেহ, ক্ষয় ও প্রদর প্রভৃতি ধাতুক্ষয়জনিত 

রোগ হইতে মানসিক বিকৃতিবশতঃ উন্মাদরোগ উৎপন্ন হইলে, এই ওষধ 
প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক | নিরন্তর অধ্যয়নাদিবশতঃ স্বতিলোপ, 

শরীরের দুর্ব্তা ও নান|বিধ রোগ হইতে চিত্তের অস্থিরতা প্রকাশ পাইলে, 
এই ঘ্বত প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফলদর্শে। অন্ুপান-__উষ্ণুগ্ধ। 

বৃহৎ ছাগলাছাঘ্বত। প্রস্ততবিধি ৬১২ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য | 

বৃহৎ দশমুলতৈল। ই্রৈম্মিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় বাছুর 

অন্ুবন্ধ থাকিলে, তজ্জন্ত রাত্রিতে নিদ্রাহীনত1 ব! সময় সময় হান, গীতাদি 

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগীকে বটিকা, নম্ত প্রভৃতি ব্যবহার করাইয়। 

শ্লে্মার কিঞ্চিৎ শমতা হইলে, এই তৈল তাহার মাথায় মালিশ করিতে 

দ্িবে। বাতিক বা সান্লিপাতিক উন্মারোগেও শ্নেশ্সার অন্নবন্ধ থাকিলে, 

এই তৈল রোগীর মস্তকে মাপিষের ব্যবস্থা করা যায়। 

বৃহৎ দশমূলতৈল। কটুটতৈল /৪ দের। থানিরমে মৃচ্ছণাপাক করিবে। ক্কাথ্যক ব্য. 

বেলছাল, শোণাছাল, গাস্তারীছাল* পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে? বৃহতী, 

কণ্টকারী গ গোক্ষুর; ইহাদের প্রতোকে ৪০ তোলা, জল ৬৪ সের ; শেব /৮ সের | আদার 

রস /৪ সের। নিসিন্দাপাতাঁর রস /3 সের । কক্ষপ্রব্-পিপুলমূল, চই, রক্ত চিতামুল, জীরা, 

কৃষ্ণজীরা, শ্বেতসর্ষপ, সৈদ্ধবঃ যবক্ষার, তেউড়ী, হরিদ্র ও দারুহরিদ্রা ; ইহাদের প্রত্যেকে- 

২ তোলা, শুঁঠ এবং পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা । পাকার্থ_জল /৮ সের। যথা" 

নিয়মে তৈল পাক কশ্রিয়া ছাকিয়া লইবে | 

মধ্যমবিষুটতৈল। বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরা- 

তন অবস্থায় রোগীর নিপ্রাহীনতা। নৃত্য, গীত, হান্ত ও শীতলদ্রব্য পানেচ্ছ। 

প্রভৃতি বিবিধ উপনর্গ কথঞ্চিং হ্রাস হইলে, এই তৈল রোগীর মন্তকে 
প্রতিদিন ৩1৪ ঘণ্টা যথারীতি. মর্দন করিতে দিবে অথব! তৈলঘারা মস্তক 

সর্বদা সিক্ত করিয়া রাখিবে। তৈল মর্দনান্তে রোগীকে মধ্যান্ছে ম্নান 

করান একান্ত কর্তব্য | 
মধ্যম বি্ুতৈল। প্রস্ততবিধি ৬২৪ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য। 



৬৫২ আযুর্ধেদ-শিক্ষণ। 

মধ্যমনারায়ণতৈল । বাতিক বা পৈত্তিক উম্মাদরোগৈর মধ্য বা 

পুরাতন অবস্থায় নানাপ্রকার উপসর্গ পূর্ব্বাপেক্ষা কিয়দংশে হ্রাস হইলে 
অর্থাৎ রোগী পূর্বাপেক্ষা কথঞ্চি প্ররৃতিস্থ হইলে; এই তৈল প্রত্যহ 
৩।৪ ঘণ্টা তাহার মন্তকে মর্দন করিতে দিবে । রোগীর মস্তিষ্ক উষ্জবোধ 

হইলে, এই তৈলদ্বার1 মস্তক সর্বদা! সিক্ত করিয়। রাখিবে। সার্লিপাতিক 

উন্মার্দে বায়ু বা পিত্ের প্রাবল্য থাকিলে, ইহা প্রয়োগে সমধিক ফঙ্ললাত 

হইয়া! থাকে। 
মধ্যমনারায়ণতৈল। প্রস্তৃতবিধি ৬২৩ পৃষ্ঠায় স্রষ্টব্য। 

ভ্রিশতী প্রসারিণীতৈল । বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক উদ্মাদ- 

রোগের মধ্য ব। পুরাতন অবস্থায় রোগ পুর্ববাপেক্ষা কিঞ্চিৎ হাঁস হইলে, এই 
তৈল রোগীর মন্তকে মালিশ করিতে দ্রিবে। শ্নৈথ্মিক উন্মাদরোগের পুরাতন 

অবস্থায়ও এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যেসকল ব্যক্তির বায়ুর 
রুক্ষতা, চিত্তচঞ্চেল্য এবং হস্ত, পদাদি অঙ্গের বলহীনত। বিদ্যমান, তাহাদের 
পক্ষে এই তৈল অতি উপকারী । ইহা সর্ববিধ বাঁগুবিকার অর্থাৎ অপন্মার 
ও মৃচ্ছণ প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করা যায়। 

ভ্রিশতীপ্রসারিণীতৈল। প্রস্ততবিধি ৬২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

শিবাতৈল । বাতিক, পৈত্তিক ও সান্লিপাতিক উন্মাদরোগের মধ্য 

ধ! পুরাতন অবস্থায় এই তৈল প্রয়োগ কর! কর্তব্য। শ্লৈম্মিক উন্মাদকোগের 
অতি পুরাতন অবস্থায় এই তৈল প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়। 
ভুতাবেশাদি জনিত উন্মাদরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। উন্মাদরোশে 
এই তৈল অত্যন্ত উপকারী । 

শিবাতৈল। তিলতৈল /৪ সের। হথাশিয়মে মৃচ্ছণপাক করিবে। গোট্টলীবন্ধ পুরুষ 

শৃগালের মাংস /২ সের এবং বিশ্বস্থাল+ শোণাছাল, গান্তারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, 
শীলপাণী, চাকুলে। বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকে /14 ছটাক, জল ৬৪ সের, 
শেষ ১৬ সের। হুষ্ধ ১৬ সের! কন্ধত্রব্-বিহ্বহাল, শোণাছলি, গান্তারীছাল। পারুলছাল 

ঈণিয়ারীছাল, বচ, কুড় শৈলজ? স্টামালতা, অনস্তমূল, বরুণছাল, রামবেগুণ, বৃহ্তী, কণ্ট- 

কারী, চিতা, গিঙ্গলীষুল, যষ্টিমখু সৈন্ধব, বেড়েলা, শুল্ফা, দেবদারঁ, রাক্সা, গঁজপিগলী, 



উম্মাদরোগ-চিকিৎসা | ৬৫৩ 

মুখা, শঠী, লাক্ষা; গন্ধভাঁচুলে ও রক্তচন্দন; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়ষে 

তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। (শৃগ!লমাংস এবং বিশাল, শোণাছাল প্রভৃতি দ্রব্য 

একত্র পোষ্টলীবদ্ধ করিয়া সিদ্ধ করিবে )। 

উন্মাদরোগে__ন্বর-চিকিৎসা। 

হিঙ্ুলেশ্বর ৷ উন্মাদরোগে আহীরাদির নিয়মের অন্যথা হইলে অথবা 

অত্যধিক শীতল দ্রব্য পান বা শৈত্যক্রিয়া বশতঃ রোগীর জর হইলে এবং 

এ জরে শীত বা কম্প প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ওষধ আদাররল ও 
মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা! জরের নূতনাবস্থায় প্রযোজ্য । 

হিন্কুলেশ্বর | প্রস্ততবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

যৃত্যুঞ্জয়রস | উন্মাদ্বরোগে অত্যধিক শৈত্যক্রিয়া বশতঃ অথবা আহা- 

রা্দির অনিয়মে জর প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে পানের রস ও মধু বা 

আদ্াররস ও মধুসহ সেবন করিতে দ্রিবে। ইহা৷ জরের নূতনাবস্থায় প্রযোজ্য । 
মৃত্যুপ্নয়রস। প্রস্তৃতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | | 
ব্হৎ বাতচিন্তামণি। প্রমেহরোগ বা নানাকারণে শুক্রক্ষয় বশতঃ 

বায়ু প্রকৃপিত হুইয়! উন্মাদরোগ প্রকাশ পাইলে এবং সেই উন্মাদরোগে দীর্ঘ- 
কাল পর্যযত্ত জর থাকিলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দ্বিবে। উন্মাদ- 

রোগীর শরীর কশ বা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, এই গুঁধধ সমধিক উপকারী । ইহ! 
জীর্ণজ্বরেই ব্যবহৃত হয়। অনুপান-ছুপ্ধ। 

বৃহৎ বাতটিস্তামশি। প্রস্ততবিধি ৪১২ পৃষ্ঠায় ্রষ্টব্য। 

". উন্মাদরোগে-_ পথ্য | 
উন্মাদরোগে রোগীকে পুরাতন তলের অন্নঃ মুগ বা বুট ডাইলের যুষ, 

পটোল, ব্রাঙ্গীশাক, বেতোশাক, নটেশাক, পুরাতন কুমড়া এবং কচ্ছপ, 

গাটা বা! হরিণ প্রস্থৃতির মাংসের যুষ, গব্যত্বত, ধারোফ ছুগ্ধ, কিস্মিসূ, কয়েৎ- 

বেল, নারিকেল ও কাঠাল প্রভৃতি ফল সেবন করিতে দিবে । ধূমপান, গাত্রে- 
তৈলমদ্দন, শীতলত্রব্যলেপন, বৃষ্টিরজলে স্নান, শিরাবেধ, ভয় প্রদর্শন, আশ্বাস- 

প্রদ[ন ও বিস্ময় জনক কাধ্য প্রভৃতি উন্মাদরোগে প্রশস্ত । 



অপম্মাররোগ-চিকিৎসা । 
( হিষ্িরিয়া। ) 

অপম্মারের সাধারণ লক্ষণ । বাতাদি দোষের উদ্রেক হইলেই 
স্বৃতি অর্থাৎ চেতন! লোপ হয়, এই জন্ঠ ইহার নাম অপম্মার। এই রোগে 
সাধারণতঃ রোগীর চেতনালোপ, নেব্রবিকৃতি, হস্তপদাপ্ির বিক্ষেপ এবং 
মুখ হইতে ফেণ ( গাঁজলা ) নির্গত.হয়। 

বাতিক অপনম্মারের লক্ষণ। বাতিক অপম্বাররোগে রোগী চেতনা শূনট 
হইয়া কম্পিত হইতে থাকে, দস্তে দৃত্তে ঘর্ষণ ও ফেণ| বমন করে, পুনঃ পুনঃ 
নিশ্বাস ফেলিতে থাকে এবং দৃশ্ঠ বস্ত সকল রুক্ষ অথচ অরুণ বা ক্ৃষ্তবর্ণ 

দর্শন করে। 
পৈত্বিক অপন্মারের লক্ষণ । পৈত্তিক অপন্মাররোগে মৃষ্ছাভিভূত 

কালে রোগীর মুখ হইতে উথিতফেণা, সর্ধাঙ্গ, মুখ ও চক্ষু গীতবর্ণ হয় এবং 
রোগী দৃশ্ঠবস্তসকল পীতবর্ণ। লোহিতবর্ণ বা অনলব্যাণ্ত দর্শন করে ও 

পিপাসায় অতিভূত হইয়। থাকে । ক 
শ্ৈম্মিক অপম্মীরের লক্ষণ। শ্সৈপ্মিক অপন্থারে মৃচ্ছাতিভূতকালে 

রোগীর মুখোথিত ফেণা, চক্ষু ও যুখ শুক্রবর্ণ হয়, গাত্র শীতল, গুরু ও 

রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে এবং সে দৃশ্তবস্তমকণ শুরুবর্ণ দর্শন করে, পরন্ত বাতিক 
ও পৈত্তিক অপন্মার রোগী অপেক্ষ| বিলম্বে চৈতন্ত-লাত করে । 

সান্নিপাতিক অপম্মারের লক্ষণ । সান্লিপাতিক অপন্থারে পৃর্বোজ 

বাতিক, পৈত্তিক এবং শ্নৈম্মিক অপম্বাররোগের লক্ষণ সকল মিলিততাবে 

প্রকাশ পায়। 

অপন্মারের অসাধ্য লক্ষণ ॥ সাম্লিপাতিক অপন্মার, দীর্ঘকালস্থায়ী ' 

অগপ্মার এবং ছুর্বল ও ক্ষীণরোগীর এক দোষাশ্রিত অপন্মার অসাধ্য। 

এতত্তির যে অপন্মার রোগীর দেহ কম্পিত এবং চক্ষুদ্বয়ের বিকৃতি হয়, 

তাহার রোগও অসাধ্য । 
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অপম্মীর-রৃদ্ধির সময় । বাতিক অপন্মার দ্বাদশদিন অস্তর। পৈত্বিক 

অপন্যার এক পক্ষ অর্থাৎ পনর দিন অন্তর, শ্নৈপ্বিক অপম্মার একমাস 

অন্তর রোগীকে আক্রমণ করে অর্থাৎ এ সকল নির্দিষ্ট দিনে একবার রোগ 

প্রকাশ পাইয়া পুনর্ধার নিবৃত্ত হয়। দোষের বলাবল ব! তারতম্যান্ুসানে এ 

সময়ের পুর্বে বা পরেও রোগ উপস্থিত হইতে পারে। এন্লে প্রশ্ন এই-- 

যেদিন রোগ উপস্থিত হয়, সেই দিনেই যদি তাহার শাস্তি হইল, তবে ১২ দ্িন 
১৫ দ্রিন বা ত্রিশ দিন পরে পুনর্ধার কেমন করিয়া সেই রোগ জন্মে? ইহার 
উত্তর এই-_-রোগের বাহা লক্ষণই লোপ পায়, কিন্তু আভ্যন্তরিক কারণ 

বিনষ্ট হয় না) পরস্ত বর্তমানই থাকে ; এই জন্য নির্দিষ্ট সময়ে আবার রোগ 

দেখ। দেয়। যেমন কোন বীঙ্গ বর্ধাকালে ক্ষেত্রে বপন করিলে, বীঙ্জ 
অদ্ুরিত হওয়ার কারণস্বরূপ বৃষ্টির জল তন্ুপরি সর্বদা পতিত হইলেও 
তাহা! শরৎ কালেই অস্কুরিত হয়। অপন্মাররোগের উপস্থিতির সময়ও 

ঠিক তদ্রপ। 

অপস্মাররোগ-চিকিৎসা-বিধি | 

অপন্মাররোগে স্বতি অর্থাৎ জ্ঞানের লোপ হয়, এই জন্যই ইহাকে 
অপন্মাররোগ কহে। অনান্য রোগের ন্যায় এই রোগ সর্বদা অবিচ্ছিন্ন- 

ভাবে প্রকাশ পায় না। যখন বাতাদিদোষ প্রবল হয়, তখনই রোগী 

মৃচ্ছাভিভূত হইয়া! থাকে । বাতাদিদোষ প্রকুপিত হওয়ার বহুবিধ কারণ 
যদিও সর্বদা বিদ্যমান, তথাপি সর্বদা এই রোগ উপস্থিত হয় না। 
প্রকুপিত বাতাদিদোব ক্রমশঃ প্রবল হইলেই সহসা. আক্রমণ করে। রোগ 
প্রকাশ পাইবার পুর্বে রোগীর হৃদয় কীপিতে থাকে, হৃদয় শৃষ্ঠবোধ হয়, 
হাই উঠিতে থাকে এবং ঘর প্রভৃতি লক্ষণ অবস্থাঞ্সারে প্রকশি পাইয়া 
থাকে। অপম্মার রৌগের সহিত অপতানক প্রস্ততি বাতব্যাধির ও মৃঙ্ছার 
বাহ্ লক্ষণের অনেকাংশে সমতা আছে, কিন্তু অপম্মাররোণী যেরূপ 
নির্দিষ্ট দিনে মৃচ্ছাভিভূত হয়, অপতানকাদি বাতরোগে সেইরূপ নিয়মিত 
সমক্ে রোগী মৃদ্ছাক্রাত্ত হয় না; বিশেষতঃ মুখ হইতে ফেপোদগম ও 
রোগীর পীতাদি রূপ-দর্শন, হুন্তপদার্দির বিক্ষেপ, দস্তকড়মড়ি ও চক্ষুর বিরতি, 



৬৫৬ আমুর্্বেদ-শিক্ষা!। 

এই দমন্ত বিভিন্ন অবস্থা! কেবলযাত্র অপন্মারেই পরিলক্ষিত হয়। আড়এব 
অপম্মারের সহিত অপতানকাদি বাতব্যাধির বাহিক লক্ষণেয় তুলাত! 
থাকিলেও এই সকল লক্ষণদ্বারা উভয় রোগের ভেদ মিরুপণ কর! কঠিন 
নহে। আবার অপন্যাররোগে যেসমস্ত বিশিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা 
ুঙ্ছারোগে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তুমূচ্ছ। ও অপন্মার এই উভয়রোগে 
একই প্রকার চৈতন্য লোপ হুইয়া থাকে, সেসব্দ্ধে কোন বিভিন্নতা নাই। 
অপতানকাদি বাতবোগে যেমন রোগীর হস্তপদ্দাদির বিক্ষেপ, দস্তকড়মড়ি, 

চক্ষুর বিকৃতি ও মুখ হইতে ফেণোদগম হয় না, মৃচ্ছারোগেও তদ্্রপ 
এসকল লক্ষণ তৃষ্ট হয় না; কেবলমাত্র রোগী মৃচ্ছিত হইয়া কাষ্ঠখণ্ডের 
সায় নিশ্চলভাবে ভূমিতে পতিত হয়। বিশেষতঃ মুঙ্ছ। ও অপম্মার এই 
উভয়রোগের উৎপত্তি কারণ বিভিন্ন ; সুতরাং এই সক বিশিষ্ট লক্ষণন্থার! 
অপন্মার ও মুঙ্ছারোগ অনায়াসে নির্ণীত হইতে পারে। অপন্যারে প্রথমতঃ 
জ্ঞানসঞ্চারের জন্ত মহেন্দ্রন্যর্যরস ব1 বচাদিনস্ত প্রয়োগ করিবে । অনন্তর 

উহ্ণাদ্ধারা রোগীর চৈতন্তলাভ হইলে, বাতিক অপম্যারে, বাতকুলান্তক ব1 

ব্রিলোক্যচিস্তামণি প্রসৃতি ওষধ সেবন করিতে দিবে, এবং সিদ্ধার্থকলেপ 

রোগীর গাত্রে প্রয়োগ করিবে। গ্নৈম্মিক অপন্মারে রোগীকে বৃহৎ নারদীয়- 
লক্ষমীবিল।স, উল্মমদগজকেশবী, কল্যাণচুর্ণ, চতুভূ'জরদ ব। রদোনপিগু প্রন্তৃতি 
গুঁধধ সেবন ও দপিদ্ধার্থকলেপ প্রয়োগ এবং পৈত্তিক অপন্মারে বাত- 
'কুলাস্তক, চতুভূজরস বা ভ্রেলোক্যচিন্তামণি প্রতি ওবধ অন্থপাঁনতেদে 
প্রয়োগ করিবে। সান্লিপাতিক অপন্মারে চতুভূ'জরদ্, বাতকুল্সান্তক বা! 

ভ্রেলোক্যচিস্তামণি প্রভৃতি ওষধ বিবেচনাপুর্বক সেবন করাইবে। বাতিক 

অপন্মারের পুরাতন অবস্থায়, বাতাশ্রিত লক্ষণ বিশেষতঃ রোগীর কশত। 

তৃষ্ট হইলে, তাহাকে চতুক্মখ, চিস্তামপিচতুম্কথ বা যোগেন্্ররস প্রভৃতি উধধ 
সেবন করিতে দিবে এবং ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল বা! পলক্কবাদ্যতৈল প্রভৃতি 
রোগীর মন্তকে ও সর্বাঙ্গে মালিশ করাইবে। তৎসঙ্গে শিবাদ্বত বা যহাচৈতস- 

স্বত সেবন করাইলে আরও উপকার হয়। কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে যোগ 
রাজগুগ্গুনু সেবন করান কর্তব্য। পৈতিক অপন্মারের পুরাতন অবস্থায় 
উদ্মাদভগ্জনরস, চিস্তাযণিচতুন্মুখ বা ঘোখেন্্ররস এবং বৃহৎ পঞ্চগব্যঘৃত, 
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শিবাত্বত বা তুম্মাওযুত প্রতি অবস্থাবিশেষে প্রয়োগ করিবে। 'ক্সম্িক 
অপন্মারের পুরাতন অবস্থায়ঃ রসোনপিও বা মহারসোনপিগড ও বৈলোক্য- 
চিন্তামণি প্রভৃতি ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । এই অবস্থায় বাত, 
ব৷ পিত্বাঙ্থবন্ধ থাকিলে, মালিশের জন্য পলক্কষাগ্ভতৈল বা! ব্রিশতীপ্রসারণী- 
তৈল এবং সেবনের জন্য মহাটৈতসঘৃত বা শিবাদ্বত প্রভৃতি ওধধ প্রয়োগ 

করিবে। সান্লিপাঁতিক অপম্মাররোগের পুরাতন অবস্থায় ভ্রেলোক্য- 
চিন্তামণি, যোগেন্দ্ররস, মহা রসোনপিগু, শিবাদ্বত, মহাঁচৈতসত্বত বা নকুলাস্ত- 

ঘবত এবং পলক্কষাগ্যতৈল প্রসূতি অতি উপকারী | রোগীর শরীর অত্যন্ত 
কশ হইলে, পুষ্টিকর খাগ্ প্রদান এবং বৃহত্ছাগলাগ্ঘ্ৃত সেবন করান 

উচিত। রোগ পুরাতন এবং রোগী কশ হইলে, পথ্যের উপর লক্ষ্য 
রাখা একান্ত কর্তব্য, নচেও কেবলমাত্র ওবধদ্বারা রোগ দূরীভূত হয় ন। 

অন্তান্ত উপসর্থ অপম্মারের সহিত প্রকাশ পাইলে, তাহারও যথারীতি 
চিকিৎসা করিবে । 

অপস্মাররোগে-ওষধ । 
যষ্টিকাদ্ানস্ত ও অঞ্জন । শ্রৈম্মিক অপস্মাররোগে রোগী মৃচ্ছণভি- 

ভূত হইলে+ এবং তৎকালে তাহার শরীর, মুখ, চক্ষু ও মুখনির্গীত ফেণা শুত্রবর্ণ 
ৃষ্ট হইলে, এই নগ্ত গুলিয়া যাহাতে স্ত্রাণপথন্বারা। মন্তিষ্কে নীত হয়, এইরূপ- 

তাবে রোগীর নাসারন্ধে, প্রদান করিবে । ইহা উন্মাদরোগেও প্রয়োগ করা 

যাইতে পারে, ইহাদ্বার! রোগীর চক্ষুতে অঞ্জনও প্রদান করা যায়। 
যষ্টিকাগ্ভনস্ত ও অঞ্জন। যষ্টিমধু! হিং) বচ, তগরপাছুকা» শিরীষফল, রশুন ও কুড়, এই- 

সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়! ছাগমূত্রে মর্দন করিবে | বটী ২ রতি। 

বন্দাকনম্য | গ্লেম্মিক অপম্মারে মুচ্ছতিভূতকালে রোগীর স্বালের 

শুরলাভা ও মুখ হইতে নির্গত ফেণা শুক্লবর্ণ পরিলক্ষিত হইলে, এই নস্ত 

রোগীর ন্সারন্ধে, প্রদান করিবে । বাতিক অপন্মারের লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলেও শরীরের অবস্থাতেদে এই নস্ত প্রয়োগ কর! যাইতে পারে । 

বন্দাকনস্ত। নিসিন্দা বৃক্ষস্থিত পরগাছা কুট্িত করিয়া তাহার রস১ তোলা পরিমাখে 
গ্রহ্ণপুর্রবক রোগীর নাসারদ্ধে, অল্প অল্প প্রদান করিবে। 

ও 
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মহেন্দ্রসূর্য্যরন | শ্রেম্সিক অপম্যাবে দ্বীর্ঘকাল পরে রোগীর চৈতন্য 

হইলে এবং মুচ্ছণতিভূতকালে তাহার শরীরের শুরুতা ও অন্যান্য লক্ষণ 

প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ যাহাতে শ্বাসমার্গে নীত হয়, এইরূপ তাবে নাসা- 

রদ্ধে, প্রদান করিবে। ইহ! বাতিক অপন্মারে ও সান্নিপাতিক অপন্মারে 
প্রয়োগ করা যায়। 

মহেত্দরস্ধ্যরস। প্রস্ততবিধি ৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

বচাদিনস্য | শ্লম্মিক অপন্মারে যুচ্ছাতিভূতকালে রোগীর সর্বাঙগের 

শুরাভা এবং দীর্ঘকালে চৈতন্লাত ও অন্যান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে,এই 
নস্ত যাহাতে শ্বাসপথে নীত হয়, এরূপতাবে রোগীর নাসারন্ধে, প্রদান 

 করিবে। সান্লিপাতিক অপন্মাররোগেও বাতশ্নেম্ার প্রবলত! লক্ষিত হইলে, 
এই নস্য প্রয়োগ করিবে । 

বচাদিনস্ত। প্রস্ততবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

সিদ্ধার্থকলেপ | বাতিক বা শ্নেম্মিক অপম্মাররোগের যথোক্ত লক্ষণ- 

সকল প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ রোগীর সর্বাঙ্গে লেপন করিবে অথবা ইহার 
চুর্ণ রোগীর সর্বাঙ্গে মালিশ করিবে । ৃ 

সিদ্ধার্থকলেপ | শ্বেতসরিষা গোমুত্রে মর্দন করিয়া রোগীর সর্ধাঙ্গে লেপন করিবে । 

অথবা শ্বেতসরিষার চূর্ণ জলমহ মিশ্রিত করিয়া সর্ধাঙ্গে মালিশ করিবে । 

সিদ্ধার্থকাগ্ধলেপ । বাতিক ব৷ শ্লেম্মিক অপন্মারের বিবিধ লক্ষণ 

প্রকাশ পাইলে এবং রোগী পুনঃপুনঃ মৃচ্ছণাতিভূত হইলে;তাহার গাজ্রে ইহ! 
মালিশ করিতে দিবে। 

সিদ্ধার্থকাগ্লেপ। শ্বেতসরিষা, শজিনারছাল, শোণাহছাল ও আপাঙ.মূল, এই সকল 

দ্রব্য সমভাগে লইয়া! একত্র মর্দন পূর্বক রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। 

দ্রশমুলকাথ | অপম্মারবোগে রোগীর হৃৎকম্প, ধর্ম, হস্ত ও পদাদির 

লীতলতা প্রভৃতি উপসর্গ বিছ্যমান থাকিলে, তাহাকে এই কাথ প্রাতঃকালে 

সেবন করিতে দিবে । 

দ্শমূলক্কাথ। প্রস্ততবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 
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কল্যাণচুণ। অপন্মাররোগীর হৃধ্কম্প, নেত্রবিকৃতি, ধর্ম; হস্ত ও 

পদাদির শীতলতা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, উষ্ণজলের সহিত রোগীকে 

ইহা সেবন করিতে দিবে । এই ওষধ উন্মাদ ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগেও 

প্রয়োগ করা যাঁয়। ইহ! অগ্নিবর্ধক এবং বাতিক বা শ্নৈপ্িক অপন্মাররোগে 
উপকারী । 

কল্যাণচুর্ণ। প্রম্থতবিধি ৬৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

সুতভম্মযোগ । বাতিক, পৈতিক ব' শ্নেম্মিক অপম্মাররোগে রোগীর 

নানাবিধ উপসর্ প্রকাশ পাইলে এবং অপন্মার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, এই 

ওষধ রোগীকে শঙ্খপুষ্পী প্রভৃতি পাঁচটি দ্রব্যের কাঁথপহ প্রত্যহ সেবন 
করিতে দিবে। | 

হুতভম্মযোগ | রসসিন্দুর ২ রতি পরিমাণ লইয়। চুক্ষচুণ করিবে, অনন্তর শঙ্খপুষ্পী * 

ধচ, ব্রাঙ্মীশীক, কুড় ও এলাচি; এই সকল দ্রব্য সযভাগে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ 

৮ তোল! থাকিতে ছাকিয়া তাহার সহিত এ রসসিন্দুর সেবন করাইবে। 

বাতিকুলান্তক। বাতিক বা পৈত্তিক অপম্বাররোগের নানাবিধ 

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং দোষের প্রকোপবশতঃ রোগী প্রত্যহ বা অন্পদিন 
পরেই মুচ্ছাতিভূত হইলে, তাহকে এই ওষধ প্রত্যহ সেবন করিতে 
দিরে। রোগের প্রথমাবস্থায় ইহা অতি উপকারী। রোগী দীর্ঘকাল- 

পর্য্যন্ত মুচ্ছ্ঠতিভূত হইলে ও বাতাদিদোষের প্রবলত৷ লক্ষিত হইলে, এই 

ওষধ সেবন করান আবগ্তক | সান্নিপাতিক অপম্মাররোগের প্রথম অবস্থায় 

বাছু ও পিত্ত প্রবল হইলে, ইহা প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। অন্ুপান-- 

বেড়েলার রস ও মধু। 

বাতকুলাস্তক। প্রস্ততবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 

চতুভূর্জরস। বাতিক, পৈতিক, শ্লৈপ্মিক বাঁ সান্নিপাতিক অপন্ারে 
ঝোগীর মৃচ্ছ1 ও পূর্বোক্ত অন্যান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগের প্রথম 
অবস্থায় এই গঁষধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । সর্বপ্রকার অপন্মার 
রোগের নৃতনাবস্থায় ইহা অতি উপকারী । অন্থপান--তালশাখার রস ও মধু । 

চতুভূ'জরস। প্রস্ততবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 



৬৬০, আয়ুর্ববেদ-শিক্ষা | 

ত্রেলোক্যচিস্তামণি । বাতিক, শ্নৈপ্সিক বা সান্লিপাতিক অপন্মার- 

রোগের প্রথম অবস্থায়, বাতগ্নেম্ার প্রকোপ লক্ষিত হইলে এবং মুচ্ছণকালে 
প্োগীর হস্তপদাদির কম্প প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই গুঁধধ আদার 
'রূস ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা অপন্মারের পুরাতন 
অবস্থায় হুগ্ধসহ প্রয়োজ্য | 

ভ্রৈলোক্যচিন্তামণি। প্রস্ততবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

| উন্মাদগজকেশরী । প্রৈশ্মিক অপন্মারের প্রথম অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ 

প্রকাশ পাইলে, রোগীকে গব্যত্বতসহ ইহার একবটী প্রত্যহ সেবন করিতে 
দ্রিবে। এই উধধ উন্মাদরোগেও প্রয়োগ করা যায়। 

. , উন্নাদগজকেশরী। প্রস্ততবিধি ৬৪৭ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। | 

_. খ্ৃহৎ নারদীয়লম্মমীবিলাদ। প্ৈশ্মিক অপন্মারের প্রথম অবস্থায় 

ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ পরিলক্ষিত এবং রোগীর দীর্ঘকাল পরে মুচ্ছণতর্গ হইলে, 
এই গঁধধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । বাতিক অপন্মারেও ইহ! প্রয়োগ 

করাযায়। অন্ুপান--নিসিন্দাপাতার রস ও মধু। 

বৃহৎ নারদীয়লক্্ীবিলাস। প্রস্ততবিধি ৬০৫ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। , 

চতুম্ম্খ । বাতিক বা পৈত্তিক অপন্মারের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় 

রোগীর শরীর ক্ষীণ এবং বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে, এই ওঁষধ রোগীকে 

অপরান্ে সেবন করিতে দিবে। অনুপান--হবীতকী, আমল! ও বহেড়া- 
তিজান জল এবং মধু । | - 

চতুর্দুখ । প্রস্ততবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য! 

চিন্তামণিচতুন্মখ । বাতিক বা পৈত্তিক অপন্মাররোগের মধ্য 

বা৷ পুরাতন অবস্থায়, যথোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে 
অপরাহে সেবন করিতে দিবে। যাহাদের হৃতৎকম্প, শারীরিক ছুর্ববলতা 
ও নিদ্রীর অভাব প্রভৃতি বিদ্যমান, তাহাদের পক্ষে ইহা অত্যন্ত 
উপকারী । | ৪. 4 

চিন্তীমণিচতুম্মুখ | প্রস্ততবিধি ৬১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষটৃব্য। 
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যোগেল্সরস | বাতিক বা পৈত্তিক অপন্মাররোগের পুরাতন অবস্থায় 

রোগীর শরীর রুশ এবং প্রমেহ বা বহুমুত্ররোগ হইলে অথবা এ সমস্ত 

রোগ পূর্ব হইতে বিগ্ভমান থাকিলে, এই ওধধ তাহাকে অপরাহ্ছে সেবন 
করিতে দিবে। অন্ুপান--হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজানজল ও 

ইচ্ষুচিনি। | 

যোগেন্দ্ররস। প্রস্ততবিধি ৬*৯ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য। 

রসোনপিণ্ড | শ্রমিক অপম্মাররোগের প্রথম ব৷ মধ্যাবস্থায় নানা- 

বিধ লক্ষণ প্রকাঁশ পাইলে এবং ততৎ্সঙ্গে রোগীর বাতের প্রবলত থাকিলে, 
এই ওঁষধ তাহাকে সেবন করিতে দ্রিবে। অনুপান--উষ্ণজল। 

রসোনপিগু। প্রস্ততবিধি ৬০১ পৃষ্ঠার দ্রষ্টবা। 

যোৌগরাজগুগ গুলু । বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক অপম্মার 

রোগের মধ্যাবস্থায় যথোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর কোষ্ঠাশুদ্ধি 
ও বাতাঁধিক অন্ঠান্ লক্ষণ বিদ্ভমান থাকিলে, এই ওষধ তাহাকে প্রত্যহ 

প্রাতে উষ্জজলসহ একবার সেবন করিতে দিবে । 

ঘোগরাজগুগ্নুগুলু। প্রস্ততবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। 

বৃহৎ পঞ্চগব্যঘ্ত। বাতিক বা পৈত্তিক অপন্মাররোগের পুরাতন 

অবস্থায় যথোক্ত লক্ষণসকল প্রকাশ পাইলে, এই দ্বত রোগীকে অপবাহে 

সেবন করিতে দিবে । ইহা জীর্ণজ্বরঃ কাস, উদরী ও অর্শ প্রভৃতি রোগে 

ব্যবহৃত হইয়া থাকে । পাও? কামলা ও হলীমক প্রভৃতি রোগের পুরাতন 

অবস্থায়, এই দ্বত সেবন করান যায়। অন্ুপান-_উষ্ণ দুগ্ধ । ্ 
বৃহৎ্পঞ্চগব্যঘৃত। গব্যঘৃত /8 সের। যথানিয়মে মুচ্ছশপাক করিবে ক্কাখ্যদ্রব্য--. 

বিশ্বছাল, শোণাছাল, গান্তারীছাল,পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে,বৃহতী,কণ্টকারী, 

গোক্ষুর, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, হরিদ্রাঃ দারুহরিজ্রা, কুড়চিছাল, ছাতিমছাল, আপাঙ। 

নীলবুহ্বা, কট.কী, শোণালুফল, ডূমুরেরমূল, কুড় ও দুরালভা ) ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা; 

জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কক্ষদ্রব্য--বামনহাটী, আকনাদি, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, 

তেউড়ীমূল, হিজলবীজ, গজপিগ্পলী, অড়হর, মূর্র্বামূল, দস্তী, চিরতা, রক্তচিতা, শ্ঠামা- 
লতা, অনস্তমূল, গন্ধতৃধ, ঘমাদী ও বনমল্লিকণ, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, গোময়রস 



৬৬২ আয়ুর্ধবেদ-শিক্ষা! | 

/8 মের, অন্লদধি /8 সের, ছুষ্ধ /8৪ সের ও গোমুত্র /৪'সের। প্রথমতঃ ক্কাথ, তৎপরে, 

কক্ষ, অন্নদধি, ছুপ্ধ, গোময় রস ও গোমুত্র দ্বারা যথাক্রমে ঘত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 

মাত্রা | তোলা। | 

মহাচৈতসঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক বা সান্লিপাতিক অপন্মাররোগের 

পুরাতন অবস্থায় হস্তপদাদির আক্ষেপ, মৃচ্ছণ ও শরীরে রক্তের অভাব প্রভৃতি 

বিগ্ভমান থাকিলে, এই দ্বৃত উষ্ণদুপ্ধপহ রোগীকে সেবন করিতে দ্বিবে। 

মহাচৈতসঘ্বৃত। প্রস্ততবিধি ৬৪৯ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 

কুক্মাগুঘত। পৈত্িক অপম্মাররোগের পুরাতন অবস্থায় নানাবিধ 

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং রোগী অত্যন্ত কশ ও দুর্ধল হইলে, এই দ্বৃত 

তাহাকে সেবন করিতে দ্বিবে। পিক্তপ্রধান শরীরে ইহা সেবনে বিশেষ 
উপকার হয়। অনুপান-_উষ্ণছুঞ্ধ। 

কুম্মাগঘত। গব্যঘূত /8 সের। যথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে । কুম্বাণ্ডের রস 4২ 

সের। কর্থদ্রব্য_যষ্টিমধু /১ সের। যথানিয়মে ঘ্বৃতপাঁক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা 
0০ তোল! বা ১ তোলা । 

শিবাঘধত। বাতিক, পৈত্তিক বা সান্লিপাতিক অপন্মাররোগের 

পুরাতন অবস্থায় মুচ্ছণকালে রোগীর হস্ত পদাদির আক্ষেপ, চক্ষু ও মুখের 
অন্বাভাবিক অবস্থা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইলে, এই ঘ্বত তাহাকে সেবন 

করিতে দিবে । ইহা যুচ্ছণ বা! উন্মাদরোগেও অতি উপকারী । 

শিবাঘৃত। প্রস্ততবিধি ৬৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

নকুলাছ্যঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক বা সান্রিপাতিক অপম্মাররোগের 

পুরাতন অবস্থায় রোগীর হস্তপদার্দির আক্ষেপ, চক্ষু ও মুখ, প্রভৃতি অঙ্গের 
সন্কোচ, শরীরের কৃশতা এবং অন্তান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই দ্বৃত 

তাহাকে উষ্ণ ছুপ্ধসহ সেবন করিতে দিবে । মুচ্ছণ1 এবং উন্মা্দরোগেও ইহা 

প্রয়োগ কর! যায়। 

নকুলাগ্তঘ্ৃত | প্রস্ততবিধি ৬১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 

' ভ্দ্রিশতীপ্রসারিণীতৈল | বাতিক,পৈত্তিক বা সান্লিপাতিক আপন্ার- 



অপম্মীররোগ-চিকিৎস! ৬৬৩ 

রোগের মধ্য ব! পুরাতন অবস্থায়, মৃচ্ছণর বেগ পূর্বাপেক্ষা হ্রাস হইলে 
অথবা দীর্ঘকাল পরে রোগী মুঙ্ছাতিভূত হইলে, এই তৈল তাহার মন্তকে 

মালিশ করিতে দিবে । পিক্তের প্রবলতাবশতঃ মৃঙ্ছার বেগ হ্রাস না হইলে 
এবং মুচ্ছণীকালে রোগীর নানাবিধ উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল তাহার 
মন্তকে মালিশ করা একান্ত কর্তব্য । শ্নেম্মিক অপম্মারের পুরাতন অবস্থায় 

বাতাস্বন্ধ থাকিলে, এই তৈল মালিশে বিশেষ উপকার হয়। 

ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল। প্রস্ততবিধি ৬২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 

পলঙ্কষাদ্যতৈল । বাতিক, পৈত্তিক ব! সান্সিপাতিক অপম্মার- 

রোগের মধ্য ব! পুরাতন অবস্থায় মুচ্ছণর বেগ পুর্বাপেক্ষা হাস হইলে অথবা 
বায়ু ও পিত্ের প্রবলতা বশতঃ বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল 
রোগীর মন্তকে ও সর্ধাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে । 

পলক্কষাদ্ভতৈল। তিলতৈল /৪8 সের। যথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে । গোমুত্র ১৬ 

সের। কক্বদ্রব্য--গুগ গুল, বচ। হরীতকী, বিছাঁটীমূল, আকন্দমূল; সর্ষপ. জটামাংসী, হরী- 

তকী, ভূতকেশী, ঈষলাঙ্গলা, হিং, চোরকাচ.কী, রসুন, আতইষ, দস্তী, কুড় ও শকুনের 

বিষ্ঠাঃ এই সকল সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিবে। 

অপন্মাররোগের প্রথম অবস্থায় বাতজন্য উপদ্রব-চিকিৎস। বাতব্যাধির 

যায় ? তজ্জন্য উপতভ্রব-চিকিৎসা পৃথক্রূপে বর্ণিত হইল ন1। 

অপন্মাররোগে- পথ্য | 

অপন্মাররোগের প্রথম অবস্থায় বাতজন্য আক্ষেপ প্রবল হইলে, শৈত্য- 
দ্রব্য সেবন করাইয়। পরে দুগ্ধ সহযোগে সা; যবমণ্ড (বালি), অথব! 
মুগের যুষ প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে । রোগী ছুর্ধল হইলে, ছুগ্ধ ও মাংসযুষ 
প্রধান কর! একান্ত কর্তব্য। রোগীর বায়ুজনিত বিকার হাস হইলে, 
পুরাতন শালি তওুলের অন্ন, মৃগের যুষ, কই, মাগুর; শিঙি প্রভৃতি ক্ষুদ্র টাট্কা 

।মৎস্তের ঝোল, হরিণ, কচ্ছপ প্রত্ৃতি মাংসযুষ, পুরাতন কুমড়া, পটোল, 
ব্রাহ্মীশাক, বেতোশাক প্রভৃতির তরকারী এবং গব্যঘ্বত, নারিকেল, পাকা- 

কাঠাল ও কিস্মিসূ প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে। অপম্মার রোগীর সর্বাক্ে 



৬৬৪ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা।। 

তৈলমর্দন ও মধ্যাহ্ছে স্নান, একান্ত কর্তব্য। এই রোগে রুক্ষদ্রব্য, বা্ি-. 

জাগরণ, ক্ষুধা ও পিপাসার বেগ ধারণ, শ্ত্রীসহবাস, তিক্তরস বা উঞ্কদ্রব্য- 
ভোজন একেবারে পরিত্যাজ্য | 

ূচ্ছণরোগ-চিকিৎসা। 
বাঁতিক মুচ্ছ্ণর লক্ষণ | বাতিক মৃচ্ছারোগে রোগী দৃশ্তবস্ত সকল 

নীল, কৃষ্ণ বা, অরুণবর্ণ দর্শন করিয়া যুচ্ছ্গাতিভূত হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই 
তাহার মৃচ্ছ্ণভঙ্গ হয়) এই রোগে কম্প, আলন্তত্যাগ, হৃদয়ে বেদনা। 

দেহের কশত1 বা! অরুণবর্ণতা; এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়। 

_. পৈততিক মুচ্ছ্ণর লক্ষণ। পৈত্তিক মূচ্ছরোগে রোগী আকাশ 
রক্ত, গীত অথবা হরিতবর্ণ দর্শন করিয়া যুচ্ছিত হয় এবং যৃদ্ছ্ণভঙ্গকালে 

তাহার ঘর্ম, পিপাসা, সন্তাপ, নেত্র রক্ত বা পীতবর্ণ ও মল পাতলা হয় এবং 

রোগীর শরীর গীতাভ দৃষ্ট হইয়! থাকে । 

শ্ৈপ্মিক মুচ্ছার লক্ষণ। সৈশ্মিক মৃচ্ারোগে রোগী আঁকাশ মেঘা 

বা মেঘাবৃত অথব| ঘোর অন্ধকারাবৃত দর্শন করিয়া মৃচ্ছ্ণতিভূত হয় এবং 

বিলম্বে সংজ্ঞালাত- করে, পরস্ত জ্ঞানলাভ করিয়া! নিজ শরীর আব্রচম্ম 

বেষ্টিতবৎ গুরু মনে করে এবং তাহার মুখ হইতে শীব হয় ও বমনবেগ 

প্রকাশ পাইয়া থাকে । 

সান্গিপাতিক মুচ্ছণর লক্ষণ । সান্রিপাতিক মৃচ্্ণরোগে পূর্বোক্ত 
বাতাদি ব্রিবিধ মৃজ্ছ্ণর লক্ষণ মিলিততাবে প্রকাশ পায় এবং রোগী অপন্যার- 

রোগীর নার যুচ্ছিত হইয়া প্রবলবেগে ভূমিতে পতিত হয়। কিন্তু অপন্মার- 

রোগের ন্যায় ফেণবমন, দস্তকড়মড়ি ও নেত্রবিকৃতি প্রভৃতি লক্ষণ এই রোগে 

দৃষ্ট হয় ন1। | | 

রক্তজমুচ্ছণর লক্ষণ । বক্তদর্শনজনিত মুচ্ছরোগে রোগীর শরী- 

বের স্তদ্বতা দৃষ্টি শক্তির হীনতা। এবং শ্বাস অতি মৃছুতাবে প্রবাহিত,হয়।. ... 



নুচ্ছণরোগ-চিকিৎসা!। ৬৬৫ 

মদ্যপানজনিত মুচ্ছ্ণর লক্ষণ । মগ্ধপানজনিত মৃচ্ছণরোগে রোগীর 
জ্ঞান হাস হয় এবং বিভ্রান্তচিত্তে বিলাপ ও অঙ্গসঞ্চালন কব্ষিতে করিতে 

রোগী ধরাশায়ী হইয়া থাকে; পরন্ত মগ যতক্ষণ জীর্ণ না-হয়, ততক্ষণ চৈতন্ত 

হয় না, দ্য জীর্ণ হইলেই সংজ্ঞালাভ হয় । | 

বিষতক্ষণজনিত মৃচ্ছণর লক্ষণ। বিষতক্ষণজণিত মৃচ্ছণরোগে 
রোগীর কম্প, নিদ্রাঃ পিপাসা ও অন্ধকারদর্শন প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। 

ভ্রমের লক্ষণ । ভ্রমরোগে রোগী চক্রের স্তায় ঘুর্ণিত হইয়া ভূমিতে 

পতিত হয়। বায়ু, পিত্ত ও রজোগুণের আধিক্যে এই রোগ জন্মে 
নিদ্রোর লক্ষণ। নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয় এবং মন উভয় মোহিত হয়; 

সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদি নিজ নিজ বিষয়গ্রহণে সম্পূর্ণ অসমর্থ হুইয় 
থাকে । শ্রেম্ব। ও তযোগুণের আধিক্যে নিড্রা হয় । 

তন্দ্রার লক্ষণ | তন্দ্রায় বাহা ইন্ড্রিয়ের কার্য রহিত হয়; সুতরাং 

ইক্জিয়গ্রাহা বিষয়সপকলে সম্যক জ্ঞান থাকে না, পরস্ত নিদ্রার্তব্যক্তির স্ঠায় 

চেষ্টা, দেহের ভারবোধ, হাই ও ক্লান্তি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। কফ 

ও তমযোগুণের আধিক্যে তন্দ্রা হয় । . 

সন্)াসরোগের লক্ষণ । সন্যাসরোগে বায়ুও পিত্ত ও গ্নেক্সা প্রবল- 

তাবে কুপিত হইয়! হৃদয়কে আশ্রয়পুর্ব্বক বাক্য, দেহ ও মনের চেষ্টা বিনাশ 
করিয়া দুর্বল মনুষ্য কে সহস! মুচ্ছিত করে, পরন্ত রোগী অবিলম্বে কাণ্ঠখগুবৎ 
নিক্রিয় এবং মৃতবৎ সংজ্ঞাহীন হয়। এই রোগ উপস্থিত হইবামাত্র যগ্ঘপি 

হুচীবিদ্ধ ও নম্ত প্রদ্ধান প্রভৃতি সগ্ভঃফলপ্রদ ক্রিয়া না কর! যায়, তাহা 

হইলে অবিলম্বে রোগীর মৃত্যু হয়। 

যুচ্ছণরোগের চিকিৎসা-বিধি। 

বিরুদ্ধদ্রব্যভোজন, মল ও মৃত্রের বেগধারণ, দস্তাদ্দিঘারা আঘাত এবং 

সত্বগুণের অল্পতা ; এই সমস্ত কারণে, ক্ষীণ ও. বহুদোষাশিত র্যজির 

বাতাদিদোষ প্রবল হইয়া যখন চক্ষুরাদি বাঁহোক্দিয়ে এবং মনোবহ আতভ্যন্তরিক 
৯ 
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জোতঃসমূহে প্রবেশ, করেঃ সেই লময় মানব মুঙ্ছাতিভূত হইয়া থাকে, 
অথবা সংজ্ঞাবহা শিরা ও ধমনী প্রভৃতি আোতঃসমূহ বাতাদিদোষ কর্তৃক 
আবৃত হইলে, নুখছুঃখনাশক তমোগুণ শীগ্রই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন 
সুখছুঃখনাশবশতঃ মনুষ্য মুচ্ছিত হইয়। কাষ্ঠব ভূমিতে নিপতিত হয়। 
ৃচ্ছার পূর্বে হৃদয়ে বেদনা, হাই উঠা, অঙ্গের গ্রানি ও জ্ঞান লোপ পায়। 
যুচ্ছ? ছয় প্রকার । যথ!--বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈম্মিক, রক্তজ, মদ্যপান ও 

বিষতক্ষণজনিত। সমস্ত যুচ্ছ1 রোগেই পিত্তের প্রবলতা থাকে। বাতিক, 
পৈত্তিক ও শ্লৈম্সিক মৃঙ্ছ। উল্লিখিত কারণে জন্মে, কিন্তু রক্তজ মুচ্ছার কারণ 
স্বতন্ত্র; রক্তগন্ধ হইতেই এ যুচ্ছণার উৎপত্তি হইয়া থাকে। যেহেতু গন্ধ পৃথিবীর 
গুণ, আর 'পৃথিবী তমোগুণবহুল, পরন্ত তমোগুণের আধিক্যেই মৃচ্ছণ 

হইয্বা থাকে; সুতরাং তমোগুণবহুল মানব রক্তদর্শনে বা রক্তগন্ধে 
অভিভূত হইবামাত্র, তাহার তমোগুণ আরো! বর্ধিত হয়, এই জন্যই অবিলন্ষে 

যুঙ্ছিত হইয়। পড়ে। বিধভক্ষণ এবং মগ্যপানদ্বারাঁও মুচ্ছণ উৎপন্ন হইয়া 

থাকে। বিষে ও মন্তে দশটী গুণ বিদ্যমান. যথা-__লঘু, রুক্ষ, আশুকারী, 
বিশদ, ব্যবায়ী, তীক্ষ, বিকাশী, হুল্ম, উষ্ণ এবং অনির্দেগ্তরম, এই 
সকল গুণ তীব্রভাবে বিষে ও মছ্যে বিদ্যমান, সেই জন্য ব্ষি ও মগ্ঘপানে 
মূচ্ছ? জন্মে 

, মুচ্ছণ, [ভ্রম নিদ্র/ এবং তন্দ্রা, এই কয়েকটা অবস্থা মানবশরীরে দোষ 
ও গুণতেদে প্রকাশ পাইয়া থাকে । মৃচ্ছায় পিত এবং তমোগুণের বহুলতা 
দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভ্রম অর্থাৎ ভ্রান্তি উৎপন্ন হইলে, বা়ুঃ প্ত্ত এবং রজোগুণের 
বনলতা পরিলক্ষিত হয়। তন্ত্রায় বামু, গ্লেম্স।ও তমোগুণ প্রকাশ পায় এবং 

শ্লেম্সা ও তমোগুণযোগে মনুষ্য নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকে। ইহাদ্বার! মৃচ্ছণয় 
পিত্তের আধিক্য, ভ্রম অর্থাৎ ভ্রান্তিতে বায়ু এবং পিত্ের আধিক্য: নানাপ্রকার 
রোগে যে তল্্রা উপস্থিত হয়) তাহাতে বায়ু এবং শ্্রেম্মার প্রবলতা ও নিড্রা- 

কালে শ্নেম্সার আধিক্য দৃষ্ট হয় । 
ুচ্ছণ, ভ্রম ও তন্ত্র প্রভৃতি হইতে সন্ন্যাসরোগ অতি কঠিন, কারণ সন্নযাস- 

রোগে বাতাছি দোষত্রয় শীপ্রই এতদূর প্রবল হয় যে, তাহা প্রশমিত কর! 
একপ্রকার অসাধা। মৃচ্ছাদি রোগে বাতাদি দোষের প্রকোপ হ্রাস হইলে, 
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তাহারা স্বয়ং প্রশমিত হইতে থাকে অর্থাত মৃচ্ছ?, ভ্রম ও তন্দ্রা প্রসৃতি রোগ 
ওবধপ্রয়োগতিন্নও কিছুকাল পরে স্বয়ংই প্রশমিত হয়, কিন্তু এই সন্ন্যাসরোগ 
প্রকাশিত হইবামাত্র তীক্ষ নস্য ও অঞ্রনাদি প্রয়োগ না করিলে কোনমতে 
জ্ঞানসঞ্চার হয় না, পরস্ত অবিলঘ্ষে রোগীর মৃত্যু হয়। বিবিধকারণে স্বাস্থ্য- 
ভঙ্গ হইলে, ক্ষীণদেহে মৃচ্ছণরোগ উৎপন্ন হয়। অনেক সময় সুস্থ ব্যক্তির 

অত্যধিক রক্তপাত, প্রস্থতির অত্যধিক উদরাময় ও রূজঃআব অথবা যে 

কোন কারণে শরীরস্থ রসরক্তাদি ধাতুর ক্ষয় হইলে, এই রোগ উৎপন্ন 
হইয়া! থাকে । এততিন্ন অনেক সময় অন্তান্ত কারণেও স্ত্রীলোকের এই রোগ 
জন্মে আবার অনেক স্থলে ওষধাদি সেবন ভিন্নও অনেক দিন পরে রোগিনী 
তাহা হুইতে মুক্তিলাত করিয়। থাকে । রোগী মৃচ্ছণতিভূত হইলে, তাহার 
মুখে এবং চক্ষুত্বয়ে শীতল জল প্রদান করিবে, তাহাতে জ্ঞানসঞ্চার না 

হইলে অঞ্জন বা নস্য-প্রয়োগ করিবে; অনন্তর বাতাদি দোষ বিবেচন! 
করিয়া রোগীকে ওধধ প্রদান করিবে। বাতিক মুচ্ছীরোগের প্রথম 
অবস্থায় জবরচিকিৎসোক্ত কণার্দিকাথ, শ্ীফলাদিকাথ ব| পঞ্চমূল্যার্দি কাথ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পৈত্তিক মৃচ্ছণয় দ্রাক্ষা্দি কাখ, ভ্রাক্গাদি- 
কাথ ( মতান্তর্নে )১ গুড়,চ্যাদি কাথ বা মধুকাদি কাথ এবং শৈম্মিক যুচ্ছায় 
মর্রিচা্দিকাথ বা! নিদ্দিদ্ধিকাদিকাথ রোগীকে সেবন করিতে দ্িবে। বাত- 

কুলান্তক, মুঙ্ছান্তকরস, ত্রেলোক্যচিস্তামণি, যোগেন্দ্ররস বা নারদীয় মহালক্ী- 
বিলাস বাতাদি দোঁষতেদে খথান্ুপানে নূতন ও পুরাতন অবস্থায় রোগীকে 
দেবন করান কর্তব্য । এই সমস্ত ওষধে অনেকস্থলে রোগ একেবারে দুরী- 
ভূত হয় । রোগ পুরাতন হইলে, উপযুক্ত পথ্য এবং ওষধের উপর নির্ভর কর 
আবশ্তক। বাতিক মৃচ্ছণয় মধ্যমবিষ্ুণতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল বা অব- 

স্থাচুসারে বায়ুচ্ছায়াস্থরেনত্রতৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে এবং তৎ্সঙ্গে 

যোগেন্দ্ররস, চিস্তীমণি বা চতুনুধ প্রভৃতি গুঁধধ অন্থপান বিশেষে সেবন 

করাইবে। পৈত্তিক যুচ্ছণরোগের পুরাতন অবস্থায় বৃহৎ শতাবরীত্বত সেবন 
করান কর্তব্য। শ্লেম্সিক মৃচ্ছারোগের পুরাতন অবস্থায় অশ্বগন্ধারিষ্ট ব1 
অবস্থা-বিশেষে বৃহৎ ছাগলাগ্ত্বত সেবন করাইবে। ভ্রমরোগে বামু এবং পিত্ত 

প্রকৃপিত হয়, এমতাবস্থায় বায়ু ও পিস্তনাশক অথচ বলকর ওধধ সেবন 



করান কর্তব্য। ভ্রযরোগের প্রথমাবস্থায় ছুপ্ধঘহ শতাবর্ধ্যাদিচুর্ণ অথবা বৃছত 
শতাবরী ঘ্বৃত সেবন করাইবে। এতত্তিন্ন এই রোগে বাম পিত্ত নাশক 

অন্তান্ত বলকারক ওঁষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়। পুরাতন অবস্থায় 
বৃহৎ্ছাগলাগ্ঘ্বত; অশ্বগন্ধাঘ্বত ব৷ বৃহতৎ্শ তাবদদীঘ্বত প্রয়োগেও যথেষ্ট উপকার 

পাওয়া যায়। 

জঅরাদি নানারোগে তন্ত্র প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। তন্দ্রায় বাম এবং 
শ্লেম্মা উভয় প্রবল থাকে । নস্য বা অঞ্জনাদি প্রয়োগ দ্বারা এই রোগে বিশেষ 
উপকার হয়। সৈন্ধবাদিনস্ত ও শিরীবাগ্ঞ্জন প্রভৃতি প্রয়োগে সগ্ধ উপকার 

হয়। এতত্তিনন বাত্লেম্মনিবর্তক মহালক্মীবিলাস, কফকেতু বা কম্ত,বীতৈরব 
প্রভৃতি প্রয়োগেও তন্দ্রা বিনষ্ট হয়। সব্্যাসরোগে নস্যপ্রয়োগ ও তীক্ষ অগ্রন 

প্রদান ঘারা অনেকস্থলে উপকার পাওয়] যায়; কিন্ত রোগে আক্রান্ত 

হওয়! মাত্রই প্রায়শঃ মানব মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সুতরাং অনেক স্থলে 

ধোগনির্ণয় করাই কঠিন অথব। রোগ নির্ণাত হইলেও অনেক স্থলে উধধ- 
প্রয়োগের পৃর্বকেই রোগী পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, এমতাবস্থায় এই রোগের চিকিৎসা 
একপ্রকার অসস্তব। যাহা হউক বাহা লক্ষণ দ্বারা রোগের আক্রমণ 

বুঝিতে পারিলে, তত্ক্ষণা্ড বচাদি নস্য বা তুরজাদি নস্য রোশীর নাসারন্ধে, 
প্রদান করিবে । 

মুচ্ছণরোগে-_ওউষধ | 

কণাদি কাথ। বাতিক মৃচ্ছ/রোগের প্রথম অবস্থায়, শরীরের কশতা 

ও বাতাশ্রিত অন্তান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন 

করিতে দ্রিবে। জরে মৃচ্ছ প্রকাশ পাইলে; ইহা সেবনে উপকার হয় । 
| কণাদি ক্কাথ। প্রস্তৃতবিধি ৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

ব্লীফলাদি কীথ | বাতিক মৃচ্ছণরোগে শরীরের কশতা ও বাতাশ্রিত 

অন্থান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে; এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

শ্রীকলাদি কাথ। প্রস্ততবিধি +০ পৃষ্ঠার ত্রষ্টব্য ! 

পঞ্চমুল্যাদি ক্াথ | বাতিকযুচ্ছণরোগের প্রথম অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ 



মুচ্ছঠরোগ-চিকিৎসা। ৬৬৯ 

দৃষ্ট হইলে এবং অরাদিরোগে মৃচ্ছ? প্রকাশ পাইলে, এই কাঁখ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে। 

পঞ্চমূল্যাদি ক্লাথ। প্রস্ততবিধি ৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

দ্রোক্ষাদি ককাথ। পৈত্তিকমৃচ্ছণারোগের প্রথম অবস্থায়। মৃচ্ছণাতিভূত 

কালে রোগীর ধর্ম, পিপাসা, সন্তাপ ও নেত্রের রুক্তিম1 বা! পীতাতা প্রকাশ 

পাইলে, এই কাথ তাহাকে সেবন করিতে নিবে । পৈত্তিকজরে ব! পিস্তাশ্রিত 
অন্যান্তরোগে মৃচ্ছ1 হইলে, ইহা প্রয়োগ কর! যাঁইতে পারে। 

ড্রাক্ষাদিকাথ | প্রস্ততবিধি ৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 

হ্ীবেরাদিকাথ | পৈত্তিক মৃচ্ছণরোগে রোগীর ধর্শ, পিপাসা, শরী- 

রের তাপ ও নেত্রের হরিদ্রাভ1 বা রক্তিম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই 
কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । পৈত্তিকজর বা অন্ত কোন রোগে মৃচ্ছ? 
প্রকাশ পাইলে, ইহা প্রয়োগে ফলদর্শে। 

হরীবেরাদিকাথ। প্রস্ততবিধি ৭১ পৃষ্ঠায় জ্টব্য। 

গুড় চযতরদিকাথ | পৈত্তিকমুচ্ছণরোগে ঘর্ম ও পিপাস! প্রভৃতি 

প্রকাশ পাইলে অথবা পৈত্তিকজরাদিরোগে যুচ্ছ৭ হইলে, এই কাথ রোগীকে 

সেবন করিতে দিবে। 

গুড়,চ্যাদি কাথ। প্ররস্তৃতবিধি ৭২ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য | 

মধুকার্দিকাথ | পৈত্তিক যুচ্ছারোগে রোগীর সন্তাপ, ঘর, পিপাস! 

এবং অন্তান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। 

পৈত্তিক অরাদি রোগে মৃচ্ছণ প্রকাশ পাইলেও ইহা প্রয়োগে বিশেষ ফলদর্শে। 

মধুকাদি ক্কাথ। প্রস্ততবিখি ১১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

মরিচাদিকাথ | শ্রৈষ্মিক মুচ্ছণরোগে রোগীর শরীর ভার, বমন এবং 

অন্তান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । 

ঘরিচাঁদিকাথ। প্রস্ততবিধি ৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । ও 



৬৭০. আয়ুব্রেদ-শিক্ষা | 

. নম্বাদিকাথ । শ্লেম্িকমুচ্ছণরোগে রোগীর শরীরভার ও বমন প্রভৃতি 

লক্ষণ বিছ্ভযান থাকিলে, এই কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । 

নিশ্বাদিকাথ | নিমছাল, শুঠ, গুল, দেবদারু, শ্ঠী, চিরতা, কুড়, পিপুল ও বৃহ্তী 

ইহাদের সমভাগে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ ভোলা । 

অফ্টাদশাঙ্গকাথ | সান্লিপাতিক মৃচ্ছ রোগে ঘর, পিপাসা, শরীরের 

তাপ, বমন, অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ক্কাথ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে । সান্নিপাতিক জ্বরাদি রোগে মৃচ্ছণ হইলেও ইহা! প্রয়োজ্য | 

অষ্টাদশাজ কাথ। প্রস্ততবিধি ৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

অর্কা্িকাথ | সাগ্রিপাতিক মুচ্ছারোগে ঘর্ম্, পিপাসা, শরীরের 

তাপ, বমন, অরুচি, গাত্রে ভারবোধ ও শরীব্রের অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণ সকলের 

মধ্যে শ্লেম্সার আধিক্য থাকিলে, এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দ্দিবে। 

অর্কাদি ক্কাথ। প্রস্ততবিধ ৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

মধুকাগ্যনস্য | শ্রৈগ্মিক মুচ্ছণীরোগে দীর্ঘকাল পর্য্য্ত এরোগী মৃচ্ছণ- 

তিভূত থাকিলে এবং অন্ঠান্ত উপসর্গ প্রকাঁশ পাইলে, জানসঞ্চার জন্য এই নস্তয 
জলের সছিত গুলিয়া রোগীর নাসাবন্ধে, দ্রিবে। বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নি- 
পাতিক মৃচ্ছারোগেও এই নন্ত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 

মধুকাগ্ভনস্য। মৌলসার, সৈদ্ধবলবণ, বচ, মরিচ ও পিপুল ; ইহাদের চুর্ণ সমভাগে 
লইয়া জলের সহিত উত্তমরূপে মর্দন করিবে। মাত্রা ।* আনা। 

বচাদিনস্ | যৃক্ছণারোগে দীর্ঘকাল পর্য্যস্ত রোগী যুচ্ছ্ণতিভূত থাকিলে, 

বিশেষতঃ শ্লৈশ্মিক ও সান্নিপাতিক মৃচ্ছণরোগে এই নস্ত রোগীর নাসারন্ধে 
প্রয়োগ করিবে। সন্ন্যাস রোগেও এই নম্ত অতি উপকারী । 

বচাদি নস্য। প্রস্ততবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় তর্টব্য। 

সৈম্ববাদিনস্ত | অরাদিরোগে শ্রেক্সার প্রকোপ বশতঃ রোগীর তন্ত্র 

প্রকাশ পাইলে, এই নস্ত তাহার নাসারন্ধে প্রদান করিবে। : 

সৈন্ধবাদি নস্য। প্রম্ততবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 



ৃচ্ছণরোগ-চিকিৎুসা। ৬৭১ 
শিরীষাগ্যঞ্জন | প্নৈম্মিক বা সাত্িপাতিক মৃচ্ছণরোগে রোগী মুচ্ছ?- 

তিভূত হইলে, এই অঞ্জন তাহার চক্ষু্য়ে প্রদান করিবে । বাতিক ব 
পৈত্রিক মুচ্ছণরোগেও অবস্থা বিশেষে ইহ] প্রয়োজ্য। তন্দ্রা এবং সন্ন্যাস- 
রোগেও এই অঞ্জন চক্ষুতে প্রদান কর! যার়। | 

শিরীষাগ্ভঞ্জন | শিরীববীজ, পিপুল, মরিচ, সৈদ্ধব, রসুন, মনঃশিলা ও বচ; ইহাদের 

চূর্ণ সমভাগে লইয়া গোমুত্রে পেষণ পূর্বক চক্ষু য়ে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে । 

তাতত্্যোগ । বাতিক বা পৈত্তিক মুচ্ছণারোগের বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, এই বধ শীতল জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

তাআষোগ | উৎকৃষ্ট তাঅভস্ম, বেণারমূল ও নাগেশ্বর ; ইহাদের প্রত্যেকের রণ অদ্ধরতি 

লইয়া মিশ্রিত করিবে। উহা একবারে সেব্য | 

সৃতভম্মযোগ। শ্সৈগ্মিক বা সান্নিপাতিক মচ্ছ্গরোগের বিবিধ 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওুঁধধ প্রাতে বা সন্ধ্যায় রোগীকে মধুসহ সেবন 
করিতে দিবে । 

স্ৃততন্মযোগ। রদসিন্দুর ও পিপুলচুর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ৩ রতি! এই 

উবধ মধুসহ মর্দন করিয়া ৩ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়াও সেবন করান 

যাইতে পারে। 

শতাবর্ধ্যাদিচর্ণ। ভ্রমরোগের প্রথমাবস্থায় শরীরের দুর্বলতা ও 
অন্তান্য উপসর্গ লক্ষিত হইলে,এই ওঁষধ ছুগ্ধনহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

শতাবধ্যাদি চূর্ণ । শতমূলী, বেড়েল! ও কিস্মিস্ সমভাগে লইবে। মাত্র ৫ আন!। 

বাতকুলান্তক । বাতিক, পৈত্তিক বা সান্লিপাতিক মুচ্ছরণরোগের 

লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে, রোগের প্রথমাবস্থায় বেড়েলার রস ও মধুসহ 

এই ওঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
বাতকুলাস্তক। প্রস্বতবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য | 

চতুভূজরস। বাতিক, ফ্লোম্মক বা সান্নিপাতিক মৃচ্ছণর প্রথমাবস্থায় 
বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে আদার রস ও মধুসহ সেবন 
করিতে দিবে। বাতশ্নেম্সপ্রবল ব্যক্তির পক্ষে ইহা অতি উপকারী । 

চতুভূ'জরস |. প্রস্ততবিধি ৪৪ পুষ্ঠায় ভষ্টব্য। 



৬৭২ আমুর্ব্বেদ-শিক্ষা। - 
মহালন্ষমীবিলাপ (নারদোক্ত)। শ্নেশ্সিক বা পান্নিপাতিক মৃচ্ছরণ- 

রোগের প্রথমাবস্থীয় বিবিধ লক্ষধ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ পানেরবরময় ও 
মধুসহ সেব্য। ৃ " 

মহালক্ষ্ীবিলাস ( নারদোক্ত )। প্রস্ততবিধি ৬০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

ব্িলোক্যচিস্তামণি । বাতিক, পৈত্তিক বা গ্নৈম্মিক মুচ্ছরোগের " 

নূতন ও পুরাতন অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ 

রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অন্থপান--প্নৈগ্সিক উন্মাদে আদার রস ও 
মধু । পৈত্তিক উন্মাদে গব্যহুগ্ধ। 

জৈলোক্যচিন্তামণি | প্রস্ততবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় ত্রষ্ব্য। 

যোগেন্দ্ররস। বাতিক ও পৈত্তিক মৃচ্ছণরোগের মধ্য বা পুরাতন | 

অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই উষধ রোগীকে হরীতকী, আমল! 
ও বহেড়া তিজান জলসহ সেবন করিতে দিবে । 

যোগেন্দ্ররস। প্রস্ততবিধি ৬০৯ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। 

চিন্তামণিচতুন্মু্খ | বাতিক বা পৈঙ্িক যূচ্ছারোগের মধ্য বা 

পুরাতন অবস্থায় প্লোগীর কৃশতা, কম্প, নিদ্রাতাব এবং অন্যান্স লক্গণ প্রকাশ 

পাইলে, এই বধ রোগীকে হরীতকী, আমল! এবং বহেড়া তিজান জল ও 
মধুসহ বৈকালে সেবন করিতে দিবে। 

চিন্তামণিচতুন্দুথ। প্রস্ততবিধি ৬০৯ পৃষ্ঠায় স্রষ্টব্য। 

মুচ্ছ্ণম্তকরন। বাতিক বা পৈত্তিক যৃচ্ছণরোগের মধ্য বা পুরাতন 

অবস্থায় বিবিধলক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং প্রমেহাদি বিবিধ কারণে শরীরের 

কশতা বিগ্ঘমান থাকিলে, এই ওবধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অন্থপান 

-প্রমেহদোষে শতমূলীর রস বা হরীতকী, আমল| ও বহেড়ার জল। 

ুচ্ছ্ণস্তকরস | রসসিন্দুর, স্বর্ণমাক্ষিকঃ স্বর্ণ, শিলীজতু ও লৌহ; সমভাগে লইয়া শত- 
মুলী ও ভূমিকুষ্মীণ্ডের প্রত্যেকের রমে ৭ বার ভাবন! দিবে। বটী ২রতি। 

্ বৃহৎ ছাগলাগ্যঘ্বত। বাতিক, গ্শ্বিক বা সান্নিপাতিক মৃচ্ছীরোগের 

পুরাতন বা মধ্যাবস্থায় বিবিধ উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, বিশেষতঃ রোগীর হুর্বলতা। 
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রান্জিতে নিদ্রার অভাব ও শিরোধূর্ণন প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে, এই 
স্বত উষ্ণছুপ্ধসহ তাহাকে সেবন করিতে দ্বিবে। সান্লিপাতিক' মুচ্ছগরোগেও 
ইহ! অতি উপকারী । 

বৃহৎ ছাগলা স্ৃত। প্রস্তৃতবিধি ৬১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

_ মহাকল্যাণঘত ॥ বাতিক বা পৈত্তিক যুচ্ছ্ণরোগের পুরাতন বা 

মধ্যাবস্থায় নানাবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই দ্বৃত প্রত্যহ অপরাহে উষ্ণছুগ্ধ 
সহ সেবন করিতে দিবে । 

মহাঁকল্যাণ ঘ্বৃত। প্রস্ততবিধি ৬৪৯ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। 

বৃহ শতাবরীঘূত। বাতিক বা পৈতিক মৃচ্ছারোগের "পুরাতন 

অবস্থায়, বিশেষতঃ প্রমেহ, প্রদ্বর, সৃতিকাদোষ বা শুক্রক্ষরণ ইত্যাদি কারণে 

শরীর অত্যন্ত-কশ হইলে, এই দ্বৃত উষ্ণছুপ্ধনহ' সেবন করিতে দিবে। 

বৃহৎ শতাবরী ঘৃত। গবাঘুত /৪ সের | যথানিয়ষে মুচ্ছণীপাক করিবে | শতমুলীর 
রস /৮ সের | গব্যছ্প্ধ /৮ সের | কল্দ্রব্য--জীবক, খষভক, অশ্বগন্ধা, অনস্তমূল, কাকোলী, 

ক্ষীরকীকোলী, ভ্রাক্ষা বষ্টিমধু, মুগাঁণী, মাঁষাণী, ভূমিকুস্জাগড ও রক্তচন্দন ; এই সকল ত্রব্য 

মিলিত /১ সের । যগ্রানিয়মে ঘৃতপাক করিয়। ছাকিয়া লইবে। 

অশ্বগন্ধারিষ্ট | বাতশ্নৈত্সিক বা গ্নৈথ্মিক যুচ্ছণরোগের মধ্য ব৷ পুরা- 

তন অবস্থায় রোগীর শরীরের কৃশতা, স্নাযুদৌর্বল্য, কোষ্ঠবদ্ধতা ও মানসিক 
ুর্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলেঃ এই ওষধ সন্ধ্যার সময় তাহাকে 
সেবন করিতে দিবে। | | 

অশগন্ধারিষ্ট। অশ্বগন্ধা! /৬* সের, তালমূলী /২|* সের, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, হরিভ্রা, 

দারুহরিত্রা, যষ্টিমধুঃ রাস্মা, ভূমিকুম্মীও অঙ্ছুনছাল, যুখা, তেউড়ীমুল, শ্তামালতা, শ্বেতচন্দ, 

রক্তচন্দন, বচ ও রক্তচিতা; ইহাদের প্রত্যেকের/১ সের ; এই সমূদয় একত্র করিয়া ৫১২ সের 

জলে পাক করিবে, ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়। শীতল হইলে, উহার সহিত ধাইপুষ্প 
/২ মের, মধু /৩৭। সাড়ে সাইত্রিশ সের, ঠ, পিপুল ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা, 
দারুচিনি তেজপাতা» এলাইচ ও প্রিয়ঙ্গু £ ইহাদের প্রত্যেকে ৩২ তোলা এবং নাগেশ্বর 

১৬ তোলা? এই সমস্তদুর্ণ প্রদান করিয়া একটী হাড়ীর মধ্যে যুখরুদ্ধ করিয়া ১ মাস নাখিবে, 
পরে ছাঁকিয়া কাচপাত্রে মুখরুদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে। মাত্রা ১ তোলা! 

১৬ 



৬৭৪ আয়ুব্বেদ-শিক্ষা | 

ভ্রিশতীপ্রলারিণীতৈল। শ্নেম্সিক মৃক্ছ্ণারোগে শ্লেম্বার প্রবলত? 

থাকিলে এবং সারিপাঁতিক মৃচ্ছ্ণারোগে বাতশ্নেম্ার প্রবলতা রোগের 
পুরাতন অবস্থায় পরিলক্ষিত হইলে, এই তৈল মাথায় মালিশ করিতে দিবে। 
মুচ্ছরোগে নিদ্রার অতাব বা শিরোধূর্ণন প্রভৃতি উপসর্গ পরিলক্ষিত হইলে 
অথবা ম্বতাবতঃ বাতশ্নেম্বপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে এই তৈল উপকারী ।. 

ব্রিশতীপ্রসারিণীতৈল। প্রস্ততবিধি ৬২* পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

মধ্যমনারায়ণতৈল | বাতিক বা পৈভিক যৃচ্ছণরোগের পুরাতন 

অবস্থায়, নিদ্রার অতাব, সন্তাপ, পিপাসা, শরীরের কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর মন্তকে মালিশ করিতে দিবে। বায়ুর 
প্রকোপবশতঃ শ্নেম্না রুক্ষতাপ্রাণ্ত হইলে, ইহাতে সমধিক উপকার হয়। 

ইহা! অত্যন্ত শীতবীর্য্য, স্থুতবং শ্লেম্সপ্রবল ব্যক্তির সহ হয় না! ' 

| মধ্যমনারায়ণতৈল | প্রস্ততবিধি ৬২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

বায়ুচ্ছায়াস্থরেক্দ্রতৈল | বাতিক বা পৈস্তিক মৃচ্ছ্ারোগের পুরা- 
তন অবস্থায় নিদ্রার অভাব, সম্তাপ, গাত্রদাহ ও কম্প গ্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ 

পাইলে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের প্র্নর, হৃতিকাময় বা রজঃত্রাব প্রভৃতি কারণে 

ৃচ্ছ্ণরোগ জন্সিলে, এই তৈল মাথায় মালিশ করিত 'বে। বায ও পিত্ত 

প্রধান শরীরে এই তৈল অতি উপকারী । 

বায়ুচ্ছায়াসথরেন্্রতৈল। প্রস্ততবিধি ৬১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

মধ্যম বিষ্ুুতৈল। বাতিক বা গিতপ্রধান যৃচ্ছরোগের মধ্য বা 

পুরাতন অবস্থায় রোগীর বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল তাহার 

মস্তকে মালিশ করিতে দিবে। 
মধ্যম বিষ্ুতৈল। প্রস্ততবিধি ৬২৪ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 

মুচ্ছণরোগের প্রথমাবস্থায় যে সমস্ত উপদ্রব প্রকাশ পায়; তাহার 

. চিকিৎসা অপন্মাররোগের স্যায় 
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মু্ছারোগে-পথ্য | 

মৃচ্ছথরোগে বাতাদি দোষবিশেষে রোগের প্রবলতা থাকিলে, অব্লপথ্য 
বন্ধ করিয়। অপম্মার রোগের স্তায় হুপ্ধদহ যবমণ্ড ব৷ সাগু প্রভৃতি পথ্য দিবে, 

কিন্তু শীতল পানীয়, দাঁড়িম, বেদান। ও কিস্মিস্ প্রভৃতি ফল এবং অন্ঠান্ত 

মধুর দ্রব্য প্রদান করা যাইতে পারে। রোগ পুরাতন হইলে পুরাতন শালি- 
তঙুলের অন্ত মুগঃ ছোলা ও মন্থর প্রভৃতির যযঃ কলার মোচা; কচিকুষড়াঃ 
কাকুড় ও পুইশাক প্রভৃতি তরকারী, ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, গোছুগ্ধ। ইক্ষুচিনি, 

ডাবের জল; কচিতালেরশীস, কুল ও মউলফল প্রভৃতি দ্রব্য রোগীকে সেবন 

করিতে দিবে। এই রোগে ব্যায়াম, রাত্রিজাগরপ, 'গুরুদ্রব্য বা! অয়গ্ব্য 
ভোজন প্রভৃতি একবারে পরিত্যাগ কর! কর্তব্য । র্ 

আমবাত-চিকিৎসা। 

আমবাতের সাধারণ লক্ষণ । গাত্রে বেদনা, আহারে অরুচি, 

পিপাসা, আলশ্ত, দেহে ভারবোধ, জবর) অপরিপাক, হস্তপদাঁদির হানে 

বেদনা ও শৌথ ; এই সকল আমবাতের সাধারণ লক্ষণ । 

আমবাতের বিশেষ লক্ষণ । হস্ত, পদ? মস্তক, পায়ের গোড়ালি, 

ব্রিকস্থান, হাটু, উদ্চদেশ ও সন্ধিস্থলে বেদনা ও ফুল! এবং আমরস যে স্থানে 
আশ্রয় করে, সেই স্থানে বৃশ্চিক দংশনের ন্তায় অত্যন্ত বন্ত্রণ। ; এই সকল এবং 

অগ্নি দৌর্ধল্য, মুখ নাসিকাঁদি হইতে জলত্রাব, অরুচি, দেহের গুরুতা, মনে 
উৎসাহের অভাব, মুখের বিরসতা, দাহ, বন্ুমূত্র, কুক্ষিদেশে বেদনা, নিদ্রার 

অভাব, পিপাসা, বমন, ভ্রম, মুচ্ছর্ণ, হৃদয়ে বেদন।, কোষ্ঠবন্ধতা, শরীরের 

জড়তা, অগ্ত্রকুজন, উদরে বন্ধনবৎপীড়া এবং অন্তান্য বিবিধ কষ্টপ্রদ লক্ষণ 

বিশিষ্টরূপে আমবাতে প্রকাশ পায়। 

বাতাদিদোষভেদে আমবাতের লক্ষণ । বাতিক আমবাতে শূলবৎ 
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বেদনা, পৈত্তিক আমবাতে' গাত্রবেদনা ও শরীর রক্তবর্ণ এবং কফজ আম- 

বাতে শরীর আর্দ্র বন্ত্রাবৃতবৎ ভার বোধ ও কু প্রকাশ পায়। 

_ আমবাতের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ। : একদোষাশ্রিত আমবাঁত সাধ্য, 

দ্বিদৌষাশ্রিত আমবাত যাপ্য এবং ভ্রিদোধষাশ্রিত আমবাতে শোথ অর্থাৎ ফুল' 
সর্ধশরীর ব্যাপ্ত হইলে, তাহা অসাধ্য । 

আমবাত-চিকিৎসা-বিধি। 

বিবিধ কারণে আমবাত রোগ উৎপন্ন হয়। আমবাত এবং বাতরোগের 

প্রতভেদ সর্বাগ্রে অবগত হওয়। আবশ্তক। অপকরস বামুদ্বার! প্রেম্বার আশ্রয়- 

স্থলে (সন্ধি গ্রন্থি, মস্তক প্রভৃতিতে ) নীত হইলে সেই স্থানে বেদন! ও ফুল! 
প্রকাশ পায়, ইহাকেই আমবাত কহে। বাতরোগে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ 

পায় না। ক্রোষ্টকশীর্যবাতরোগে পদের জানু ক্ষীত হইলেও জাগ্র নিম্ন ও 
উপরিভাগ ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে, কিন্ত আমবাতরোগে এরূপ কোন অঙ্গ 

শুষ্ক হয় না। বাতরোগে বাছুর প্রবলতা বশতঃ হস্তপদাদি অঙ্গের শুষ্কতা, 

অপাড়তা ও আক্ষেপ প্রভৃতি লক্ষণ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু আমবাত- 

রোগে ধ্ররূপ দেহের অসাড়তা, শুষ্কতা ও আক্ষেপাদি প্রকাশ পায় না। 
উপসর্নিক প্রমেহরোগে হস্ত পদাঁদি শুষ্ক হয় বটে, কিন্ত অসাড় হয় না; 
এবং প্র সকল অগের শুঞ্ধতা বাতব্যাধির লক্ষণ হইতে অন্তরূপ। পুরাতন 
উদ্নরাময় বা সংগ্রহগ্রহণীরোগে একপ্রকার আমবাত প্রকাশ পাইতে দেখা 
যায়) উহাতে হস্ত, পদ ও কটিদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা হয়। অনেকের এ 

সংগ্রহগ্রহণী কিছুদিন নিবৃত্ত থাকিলে সর্বাঙ্গ ফুলিতে আরম্ভ করে এবং 
তৎসঙ্গে বেদনা থাকে, আবার কিছু দিন পরে উদরাময় প্রকাশ পাইলে, 
হস্ত পদাদি শুকাইয়া যায়। উদরাময়রোগে বায়ু প্রকৃপিত হুইলে, আমবাত 

ও বাত উভয়ই প্রবল হয়, অর্থাৎ উদরাধয় হইতে আমবাত ও সর্বাঙ্গ বা 
একাঁঙ্গগত বাঁতব্যাধি এই উভয়বিধ রোগই প্রকাশ পাইয়! থাকে । স্ত্রী- 

লোকের প্রসবের পর উদরাময় হইতে আমবাঁত উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। 

জরে আহার বিহারের অন্যথা হইলে বা শীতক্রিয়া বশতঃ আমবাতের 

নায় গাত্রবেদনা প্রকাশ পাঁ়। কিন্তু উহা জরের লক্ষণমধ্যে গণনীয়, প্রকৃত 
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প্রস্তাবে উহাকে আমবাঁত বলা যায় না। সামজরে অপকরসের প্রকোপ বশতঃ 
গাত্রবেদন! প্রবল হয় এবং লঙ্ঘনাদি দ্বার অপক রসের পরিপাক হইলে, 

আবার গাত্রবেদন! হাস পাইতে থাকে । আমবাঁত রোগের প্রথমাবস্থায় 
বিরেচক ওষধ ব৷ রুক্ষশ্বেদা্ি ক্রিয়াদ্ারা আমরসের লাঘব হইতে থাকে 3 
সতরাং গ্রন্থির স্ফীততা ও সর্বাঙ্গ বেদন! সহস! হাঁস পায়। কিন্ত রোগ 

পুরাতন হইলে, সন্ধিস্থান ও অন্যান্ত অঙ্গে আশ্রিত আমরস সহসা হাস 
পাইতে পারে না, সেই জন্য পুরাতন হইলে কষ্টসাধ্য হয়। অনেক স্থানে 

শারীরিক পরিশ্রমের অভাববশতঃ আঁমবাত প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, 

আবার শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা উহা অনেকাংশে হ্রাস পাইয়। থাকে। 
উপদংশরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের রক্তদুষ্টিবশতঃ আমবাতেরষ্লক্ষণ প্রকাশ 

পায় এবং এ আমবাতে অনেক সময় তাহার! একবারে চলৎশক্তিহীন হইয়! 
থাকে । উপদংশ জনিত রক্তদোধ হইতে ক্রমশঃ আমবাত, সর্বাঙ্গগত বাত বা 
অর্ধাঙ্গবাত জন্মিতে পারে। স্ত্রীলোক দিগের মধ্যেপ্রায়শঃ বাতরোগের আধিক্য 

দেখিতে পাওয়া যায়। সহস1 খতু-পরিবর্তন, দুর্বলতা, শরীরে রক্তাঁভাব, দীর্ঘ- 

কাল পর্য্যন্ত (অস্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থান, শিশুদিগকে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত 

সতনতপ্রদান, ঘন ঘন সন্তান প্রসব, দীর্ঘকাল খতুবন্ধথাকা ও পুত্র পৌত্রাদির 
অভাবে প্রবপ্গ শোকের উদয়, ইত্যাদি নানা কারণে তাহাদের আমবাত 
প্রকাশ পাইয়া থাকে । আহারজাত অপকরস যেরপ শ্শেম্াস্থানে অর্থাৎ আমা- 

শয়াদিতে গর্মন পূর্বক দূষিত হইয়া ধমনীসমূহকে আশ্রয় করে, আমাশযস্থ্ 
রসও তদ্রপ শারীরিক দুর্বলত। :ব। রক্তাভাব ইত্যাদি কারণে পাঁচকাগ্নির 

দুর্বলতাবশতঃ অপরিপক অবস্থায় ধমনীকে প্রাপ্ত হয়, সুতরাং আমরস বায়ু 

ছার। নীত হইয়। কোষ্ঠ, ত্রিক এবং সন্ধিস্থলে প্রবেশ করে ও গাত্রের স্তব্ধতা, 
বেদনা বা শোৌথ উৎপাদন করে, ইহা! সহজেই বুঝিতে পার! যায়। কোনও 

কোনও স্থলে আমবাঁত পুরাতন অবস্থায় পরিণত হইলে। থপ্জতা প্রভৃতি 
বাতরোগ উৎপাঁদন করে। আমবাতের চিকিৎসাকালে উহার পূর্ব পূর্ববস্তী 
কারণ অবগত হুইয়! চিকিৎসায় প্রবৃভ হওয়া আবশ্তক। 
১ প্রমেহাশ্রিতবাত। ওপসর্ণিক অর্থাৎ দুষিত মেহরোগ হইতে 

শারীরিক দুর্বলতা বশতঃ অনেকস্থলে প্রবল আমবাত উৎপন্ন হয়। প্রমেহ- 
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রোগে অত্যধিক শুক্র ক্ষরণ বশতঃ পাচকাগ্রির হাঁস হইলে, আমবাতরোগ 

প্রকাশ পায় । প্রমেহরোগের প্রবল অবস্থায় যখন প্রআাবে অসহা জ্বালা, 
কোষ্ঠবন্ধত1 ও পু'যবৎ শুক্রক্ষরণ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন কাহারও 
কাহারও শ্রীবা,কটি ও পদ প্রভৃতি স্থানে অল্প বেদনা অনুভূত হয়, প্রমেহরোগে 
শুক্রক্ষরণ হাস হইবার সময় বক্ষঃস্থল ও ত্রিক-সন্ধিতে বেদনা বৃদ্ধি হয়, অন- 
স্তর এ বেদনা! ক্রমশঃ হস্তপদাদির বৃহত্তর সন্ধিকে আশ্রয় করে, এই সময়ে 

অরুচি ও জরভাব প্রকাশ পায় এবং ক্রমশঃ রোগী উঠিতে বনিতে অক্ষম 
হয়; সুতরাং তখন রোগী এরূপ ছুর্বল ও কশ হয় যে, তাহার চলৎশক্তি 
একেবারে বন্ধ হইয়| যায়) বেদনায় ও যন্ত্রণায় ক্রন্দন করে এবং মন অধীর 
হয়। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে ও শৈত্যক্রিয়াবশতঃ জর বৃদ্ধি পাইলে 
পানে শোথ প্রকাশ পাইতে থাকে, আহারে কচি থাকে না; অনন্তর 

আর ও কোষ্ঠবদ্ধত৷ হ্রাস হইলে ও পুষ্টিকারক দ্রব্য সেবনে ক্রমশঃ এ 

অবস্থার পরিবর্তন ঘটে । 

_. আমবাতরোগের প্রথমাবস্থায় লঙ্ঘন (উপবাস), স্বেদপ্রদান, তিক, 

কটু বা অখ্বিদীপক আহার এবং অবস্থাবিশেষে বিরেচক ওষধ সেবন, স্নেহ- 
পান বা! বস্তিপ্রয়োগে উপকার হয়। রোগীর কোষ্ঠবন্ধতা থাকিলে, বিরেচক 

উধধ ও বস্তি-প্রয়োগ এবং জরাদি উপদ্রব থাকিলে, লঙ্ঘন, বেদনা প্রবল 
হইলে, রুক্ষ স্বেদ প্রদান আবশ্তক। আমবাতরোগের প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠ- 

বদ্ধত1, অন্জ্বর, গাত্রে অল্প বা অধিক বেদনা থাকিলে, কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য 

বাঙ্নাসপ্তক বা রাশলাদশমূলক্কাথে এরগুতৈল প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে এবং জ্বর প্রবল হইলে, বৃহ পিঞ্গল্যান্তকাথ ও মৃত্যুঙ্য়রস, 

মধ্যমজরাদুশ বা বাতগজান্শ বথাগ্ুপানে ব্যবস্থা করিবে । এই অবস্থায় 

সাল ও অন্নাহাঁর বন্ধ রাখিবে। জ্বর অল্প থাকিলে, জরঘ্বধ ওধধ দ্িবসে- 

একবার সেবন করান কর্তব্য । উল্লিখিত কাথ সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে, 
আমবাতারিবটিকা ব1 যোগরাজগুগ গুলু সেবন করাইবে। এইরূপতাবে বধ 
প্রয়োগঘারা জর ও গাত্রবেদন! হ্রাস পাইলে. মধ্যাহ্ছে অন্লাহার এবং রাত্রিতে 
কূটী ও সা খাইতে দিবে। জর হাঁস পাইলে এবং অন্নাহার সহ হইলে 
উষ্ণজলে কান করিতে দিবে । এই সময় জরম্ব ওষধ অল্প মাত্রায় এবং 
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কোষ্ঠশোধক আমবাতারি বটিকা, যোগরাজগুগ গুলু বা রসোনপিগ যথা- 
নিয়মে কিছুদিন সেবন করিতে দিবে । এইরূপ চিকিৎসা দ্বার। ক্রমশঃ আম- 
বসের পরিপাক হয় ও গাত্রবেদন। হাঁস পাইতে থাকে । রোগ পুরাতন ও প্রবল 

হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, সিংহনাদগুগ গুলু বা বৃহৎ সিংহনাদগুগ.গুলু 

প্রভৃতি তীব্রবিরেচক ওধধ প্রদান করা একান্ত কর্তব্য । প্রতিদিন তীব্র 

বিরেচক ওধধ সহ না হইলে সপ্তাহে ২১ দিন মাত্র সেন করাইবে এবং 

অন্তান্তদিন প্রাতে মৃছুবিরেচক গুঁবধ সেবন করিতে দিবে । ততৎসঙ্গে আম- 

রসের পরিপাকার্থ একবেল! রসোনপিও বা বৃহৎ রসোনপিগু অবস্থাতেছে 
প্রয়োগ করিলে আরও উপকার হয়। গাত্রবেদন। এবং শরীরের জড়ত! 

ত্রাস হইলে, সহমত গাত্রে সৈন্ধবাগ্যতৈল বা বৃহৎ সৈম্ধবাগ্যতৈৈল মালিশ ও 
উষ্ণজলে স্নান ব্যবস্থা করিবে । যেদিন তীক্ষবিরেচক ওষধ প্রদান কর! 

যায়, সেইদিন স্নান ও অন্রাহার বন্ধ রাখিয়া রোগীকে সাগু বা! বাপ্পি 
প্রভৃতি লঘুপধ্য প্রদ্দান করিবে, কারণ বিরেচনের পর শ্নান ও আহার 

করিলে বিরেচনের ক্রিয়া! সম্যক্রূপে প্রকাশ পায় না। রোগের পুরাতন 
অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ হইপ্পে, ক্রমশঃ সর্ধাঙ্গে বেদন! বৃদ্ধি পাইতে থাকে, 

সুতরাং প্রত্যহ যাহাতে কোঠ্ঠশুদ্ধি থাকে, এরূপ বধ ও লঘুপাক পথ্য ব্যবস্থা 

কর! আবশ্যক । 

উদরাময় বা সংগ্রহ গ্রহণীরোগে আমবাত প্রকাশ পাইলে; অগ্নিবর্ধক 
অথচ ধারক গুঁধধ অর্থাৎ বাতগজেন্দ্রসিংহ বা! রামবাণরস প্রস্ভৃতি সেবন 

করিতে দিবে, তৎসঙ্গে উদরাময়ের জন্য পুথক ওষধ অবস্থান্ুসারে প্রয়োগ 

কর! আবশ্ঠক। পুরাতন উদরাময়ে জীরকাগ্ভমোদক, বৃহৎ জীরকাগ্মোদক, 

মুস্তকাদিমোদক বা রাজবল্লভরস প্রভৃতি ওষধ অবস্থান্ুসারে ব্যবস্থা করিলে 

উত্তম ফল দর্শে ;পরস্ত পুরাতন গ্রহণীরোগ হাস পাইয়। থাকে, কিন্তু তৎসঙ্গে 
আমবাঁতের প্রবলতা৷ প্রকাশ পাইলে, আমবাতগজসিংহমোদক বা বাত- 

গজেন্্রন্সিংহ প্রভৃতি ওধধ অবস্থাভেদে সেবন করাইবে। র 

সুতিকাশ্রিত আমবাত। হ্ুতিকাশ্রিত গ্রহণীরোগ হইতে আমবাত 
প্রকাশ পাইলে, উদ্রাময়ের জন্য সতিকারোগে বক্ষ্যমাণ ওষধ এবং বাতের 
জন্ত পুর্বববৎ ওষধ প্রয়োগ করিবে। নবপ্রন্থতির অনেক সময় আমবাত এতদূর 



৬৮০ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা | 

প্রবল হয় যে, তাহার উঠিতে বসিতেও ক্ষমতা থাকে না । এই অবস্থায় কোষ্ঠ- 
বন্ধ থাকিলেও বিরেচক উঁষধ সেবন না করাইয়া রসশোষক অগ্নিবর্ধীক রাম- 

বাণরস, বাতগজান্ুশ ব1 মহাবাতগজাদ্ছুশ প্রভৃতি ওষধধ সেবন করাইষে 
এবং গাত্রে স্বেদপ্রদদান ও হতিকারোগের নিয়মান্থুসারে চিকিৎস। করিবে । 

অনেক সময় আমবাত পুরাতন হইলে, সৈন্ধবাদিতৈল বা বৃহৎসৈন্ধবাদিতৈল 
মর্দন আবশ্তক হইয়া থাকে । পুরাতন স্ুতিকারোগে বায়ুই বলবাঁন হয়ঃ 
কুতরাং তৈলভিন্ন উহ! দুরীরুত হয় ন!। : 

প্রমেহাশ্রিত আমবাত। অতিরিক্ত ধাতুক্ষয় এবং তজ্জন্ত অতিশয় 

ছর্বলতাবশতঃ অগ্নি অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় এই বাতরোগ জন্মে। প্রমেহা- 
শ্রিত বাতের আক্রমণ বর্ধাকালেই অধিক দৃষ্ট হয়। বাতিক, পৈত্বিক ও 
শ্লৈম্মিক সর্ধশুদ্ধ বিংশতিপ্রকার মেহরোগ দোঁষভেদে শান্রকারগণ নির্ণয় 

করিয়াছেন, তাহাদের প্রবল অবস্থায় সাধারণতঃ বাতবৃদ্ধি হয়, সুতরাং হস্ত- 

পদাদির শিথিলতা ও সময় সময় কটি, পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা অনুমিত 
হইয়] থাকে । কিন্তু গপসর্ণিকমেহ প্রবল হইলে, অনেকস্থৃপ্নে উৎ্কট আমবাত 
প্রকাশ পায় । এই আমবাতের প্রথমাবস্থায় বক্ষঃস্থল, ব্রিক ও সন্ধিতে বেদন। 

হয়, ্থতরাং এই অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধিকারক বৈশ্বীনরচুর্ণণ ঘোগরজগুগ গুলু, 
ব্রয়োদশাঙ্গ গুগ. গুলু বা আমবাতারিবটিকা এবং এরগুতৈল মিশ্রিত বান্নাসপ্তক, 

রা্নাশমূল অথব। মহারানাদি কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । এই 
অবস্থায় শীতলদ্রব্য পান ব। শীতলজলে রোগীকে ন্নান করাইবে না। জবর 
লক্ষিত হইলে, জয়াবটী, জয়ন্তী বটা অথবা বৃহৎ পিগ্লল্যাদ্চ কাথ জরের 

অবস্থাতভেদে সেবন করাইবে । রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি এবং জর হাস হইলে, 

ধরবাতও ক্রমশঃ হান পাইতে থাকে । রোগ পুরাতন এবং হস্ত পদাদির সন্ধি 

আক্রান্ত হইলে, যাহাতে রোগীর প্রত্যহ ৩1৪ বার দাস্ত হয়, অথচ শারীরিক 

বল নষ্ট না হয়ঃ এরূপ বিরেচক ওঁষধ বিবেচনা পূর্বক প্রদান কঁরিবে। 
রোগীর অল্প অর থাকিলে, বাতগজকেশরী, বাতনিহ্দনরস বা! বৃহৎ পি্ল্যাস্ঠ- 

কাথ প্রভৃতি এবং জর প্রবল হইলে মৃত্াঞ্জয়রস, ও জয়াবটী প্রভৃতি অবস্থান্থ- 

সারে সেবন করিতে দিবে । এই সময় জরসত্বে অন্নাহার ও ক্নান বন্ধ 

রাখিবে। পুরাতন অবস্থায় হত্তপদাদির সন্ধি ক্ষীত ও সমধিক বেদনাযুক্ত 



আমবাত-চিকিৎসা । ৬৮১ 

হইলে, সন্ধিতে ন্বেদে এবং আভাগ্চুর্ণ, পুনর্ণবা্চচূর্ণ বা অলবুবাস্তচুর্ণ 
সেবন করিতে দিবে। এ সমস্ত ওধধদ্বারা আশু উপকার হয়। প্রযেহ- 

রোগ বিদ্যমান না থাকিলে, রসোনপিও সেবন করান বায়। এইরূপভাবে 
চিকিৎসা করিলে; জর ও বেদনা! উভয়ই হাঁস হয়, তখন রোগীকে মক রধবজ- 
বটী, বৃহৎ শতাবরীত্বত, বৃহৎ অশ্বগদ্ধাত্ৃত বা অমৃত প্রাশঘ্বত প্রভৃতি বলকারক 

গধধ সেবন এবং মাংসধুষ পথ্য ব্যবস্থা করিবে । দীর্ঘকাল যখানিক়্মে 

ওষধ সেবন করাইপে, প্রমেহাশ্িত বাত দুরীকৃত হয়। একবার এই 
উপসর্ণিক মেহ নিব্বত্ত হইলেও যৌবনকালে পুনঃ পুনঃ & রোগে আক্রান্ত 
হইতে দেখা যায়। প্রমেহরোগে শরীর অত্যন্ত ছর্বল হইলে এবং এ 

ছর্বলতা দীর্ঘকালেও সম্পূর্ণরূপে দুরীভূত না হইগে অথবা নানাপ্রকার 
অত্যাগারবশতঃ পুনর্ধব।র ছুর্বলত1 উপস্থিত হইলে, তৎ্পঙ্গে বাতও প্রকাশ 

পায়; সুতরাং গ্রযেহ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইলে, বলকারক ওধধ ও পথ্য 
সেবন এবং যাহাতে শীঘ্র পৃষক্ষরণ ও জলা নিবৃত্তি হয়, তাদশ ওঁধধ প্রয়োগ 

কর] কর্তব্য । 

উপদ্ংশজনিত বাঁতি | উপদংশঞ্জনিত বাতরোগ অতিকষ্টপাধ্য, কারণ 
উপদংশবিষ শরীরে প্রবেশ করিলে, শরীরম্থ রক্ত বিবৃত হয় এবং রক্তের 

বিকুতিবশতঃ রক্ত নিস্তেজ ও দীর্ঘকাল রোগ স্থায়ী হইলে, রক্তের পরি- 
মাথ স্বভাবতই কমিক! যায় ও বাত প্রকাশ পায়। ইহাতে অনেকস্থলে 

প্রমেহাশ্রিত বাতের ন্যায় বৃহত্তর গ্রন্থি স্ফীত হইয়া থাকে। এই রোগের 

প্রথমাবস্থায় রক্তশোধক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক শারিবাদিকাথ অথবা 

শারিবাগ্ভবলেহ রোগীকে সেবন করান আবশ্তক। সন্ধিস্থলে সমধিক বেদন! 

ও ফুল। থাকিলে এসকল স্থানে প্রলেপ প্রদান করা যাইতে পারে । সেবনের 
জন্য যোগরাজ গুগ গুলু বা অমৃতাগ্ত গুগ গুলু ও শারিবাগ্ভবলেহ প্রভৃতি ওধধ 

রোগীকে ব্যবস্থা করিবে। জর বিগ্ভমান থাকিলে, উষ্ণজজলে ন্নান এবং 

একবেলা অন্ন ও একবেল। রুটী আহার করিতে দ্বিবে। এইরূপভাবে 

সন্ধিগত বেদন! ও ফুল! হাস হইলে শারীরিক পুষ্টি ও উপদংশাশ্রিত বিষ 
দূরীকরণার্থ অনৃতাগ্ত্বত বা অনস্তাগ্ত্ত সেবন করিতে দিবে। দীর্ঘকাল 
এইর্ূপভাবে চিকিৎসা করিলে, রোগী লুস্থ হইতে পারে। পুরাতন উপ- 

৩ 



ঘ্ংশাশ্রিত বাতে শারিবাগ্তবধেহ, শান্িবাগ্ত্তত এবং কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য 

প্রতিদিন পরাতে যোগরাজগুগ গুলু বা জয়োদশাঙ্গগুগ গুলু, দীর্ঘকাল সেবন 
করান কর্তব্য। এই অবস্থার রোগীকে উক্ক্রব। মৎস্য, মাংস, মর বা. 
কলায়ের ভাইল, দধি, অম্ন ও শিষ্ট্রব্য প্রভৃতি সেবন একঘারে বন্ধ বাখিবে। 
দ্বত, অল্প ছু্ধ, মধ্যাহ্রে পুরাতন তঙুলের অন্ন, রাত্রিতে রুটী, বুট বা কাচ! 
যুগের ডাইল ও পটোল প্রভৃতি পথ্য ব্যবস্থা করিবে। 

সন্ধিগত বত | আমবাত হস্তপদাদ্ির সন্ধি আশ্রয় করিলে, সেই 
সকণ স্থান অধিক বেদনাবুক্ত হয় এবং ক্রমশঃ 'ন্দীত হইতে থাকে। এই 

রোগের গ্রথমাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা লক্ষিত হইলে, বৈশ্বীনরচুর্ণ, সিংহ- 
নাদগুগ গুলু বা বৃহৎ সিংহনাদগুগ গুলু প্রভৃতি উষধ বিরেচনার্থ এবং বেদনার 
জন্য অলন্ুধাগ্যচূর্ণ, পুনর্ণবাগ্চুর্ণ বা আতাগ্ঘচুর্ণ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু রোগীর 

উদ্ররাময় ও তৎসঙ্গে হস্তপদাদি সন্ধিতে বেদন! থাকিলে, পুর্বোল্লিখিত 
অলম্ুযাদ্যচর্ণ, পুনর্ণবাদ্চুর্ণ বা আভাগ্চুর্ণ যথানিরমে সেবন করাইবে ও 
উদ্রাষয়ের জন্য রাজবল্লভরস,নৃপতিবল্পভ বা অন্তকোনও মোদক অবস্থাভেদে 

প্রদ্ধোগ করিবে | কারণ উদ্নরাময় নিবৃত্ত না হইলে, বেদন। পুনঃ পুনঃ প্রকাশ 

পাইবার সম্ভাবনা । রোগ পুরাতন ও উদরাময় নিবৃত্ত হইলে, রসোনপিগু 

বা মহারদোনপিগু প্রভৃতি ওষধসেবন করিতে দিবে । বিজয়তভৈরবতৈল 
বা মহাবিজয়তৈরবতৈপন এই অবস্থায় অতি উপকারী । সৈন্ধবাগ্চতৈল; মহা- 

সৈ্ধবাগ্ধতৈল বা রসোনতৈলঘ্ারাও অনেক উপকার পাওয়া যায়। সন্ধিগত 

পুরাতন আমবাঁতে উদবাময় থাকিলে, আমবাতগজপিংহমোদক, বৃদ্ধদারাস্- 

লৌহ বা আমবাতেশ্বররস প্রস্তুতি ওষধ বাতাক্িতেদে সেবন এবং এসমস্ত তৈল 
অরস্থাবিশেষে মালিশের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । রোগীকে নিয়মপূর্ববক 
উ্ণঙজল পান ও উক্চজলে দন, মধ্যাহ্ছে অন্ন ও বাত্রিতে সহমত রুটী বা 
অন্নাহার করিতে দিবে । দধি, অল্নদ্রব্য ও ঈীতলপানীয় একবারে নিষিদ্ধ। 
সন্ধিগত আমবাত কঠিন, সুতরাং নিয়মপুর্বক উধধ এবং আহারের ব্যবস্থ! 
না করিলে কোনওক্রষে উহা! দূরীভূত হয় না। বৃদ্ধব্যক্তির পক্ষে এই 
জামবাত কষ্টসাধ্য । 
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_ আমবাতে--ওউষধ। ৬৪ 
 শতপুষ্পাদিলেপ । সন্ধিগত আমবাত,প্রমেহা শ্রিত আমবাত বা উপ-. 

দংশাশ্রিত আমবাতে পদা্দির সন্ধি ক্ষীত ও অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট হইলে; 
এই ওঁধধ যথানিয়মে প্রস্তত করিয়। বেদনাস্থানে প্রলেপ দিবে; কিন্তু রাত্রিতে 

প্রলেপ দিবে না। 

শতপুষ্পাদিলেপ | শুল্ফা, বচ, শু'ঠ, গোক্ষুর, বরুণছাল, পীতবেড়েলা, পুনর্ণা,  দরঠীঃ 
গন্ধভা হুলে, জয়স্তীফল ও হিং, এই সকল ভ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া কাজিতে পেবণ পূর্ববক 
প্রলেপ দিবে। 

অহিংআ্রাদিলেপ । প্রমেহাশ্রিত বা উপদংশজনিত আমবাতে অথবা 

সন্ধিগত বাতরোগে বৃহৎ সৃন্ধিতে বেদন! ও ফুলা থাকিলে; এই প্রলেপ বেদনা 

স্থানে লাগাইবে। রাত্রিতে প্রলেপ লাগাইবে না। 

অহিংস্রার্দিলেপ। কুলেখাড়া, কেউমুল, শজিনাছাল ও উইমাঁটী , এই সকল ভ্রব্য সমভাগে 

লইয়া গোমুত্রে মর্দন করিয়া প্রলেপ দিবে | 

ভ্রিরতদিযোগ | সন্ধিগত বা সর্বাঙ্গগত আমবাতের প্রথমাবস্থায় 

কোষ্ঠবদ্ধত1 এবং হস্তপদদির সন্ধিতে বেদনা! থাকিলে, এই ওষধ কাজির 
সহিত প্রাতে ঠেবন করিতে দিবে । ইহ। সেবনে ২।১ বার দাস্ত হয়। 

ত্রিবৃতাদিযোগ । তেউড়ীমুল ১ তোলা, সৈদ্ধবলবণ।* আনা ও শুঠ |* আনা; এই 

সকপ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে । মান্রা ॥ তোলা বা ১ তোলা । 

অম্বতাদিযোগ | নৃতন সন্ধিগত বা সর্বাঙ্গত আমবাতরোখে হস্ত 

পদাদির সন্ধিস্থানে বেদনা থাকিলে, এই গুঁষধ যথানিয়ষে প্রাতে কাজিসহ 
সেবন করিতে দিবে । 

অধুতাদিযোগ । গুলঞের পালো, শু ঠ, গোক্ষুর, যুগ্ডিরী ও বরুণবৃক্ষের ছাল; এই 

সকল চুর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।* আনা। 

শঙ্করম্েদ। সন্ধিস্থিত বাত, সর্বাঙ্গগত .বাত ও হতিকাশ্রিত বাত- 

রোগের প্রথমাবস্থায়। সর্বাঙ্গে বা হস্তপদাদির সদ্ধিস্থলে উৎকট বেদন! 

প্রকাশ পাইলে, এই স্বেদ পুনঃপুনঃ প্রদান করিবে 

শক্করত্বেদ। প্রস্ততবিধি ৫৯১ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 



৬৮৪ আয়ুর্বেবেদ-শিক্ষা | 

রাক্সাসপ্তক | সর্বাঙ্গগত আমবাতরোগের প্রথম অবস্থায় রোগীর 

গাত্রে বেদনা, জরভাঁব এবং কোষ্ঠবদ্ধত! প্রকাশ পাইলে, এই কাথে এরগু- 

তৈল ॥* তোল! প্রক্ষেপ দিয়! পরাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

রাস্নাসপ্তক। প্রস্ততবিধি ৫৮৭ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 

রাস্নাদশমুল কাখ | সর্বাঙ্গগত আমবাতের প্রথমাবস্থায় হস্তপদাদির 

সন্ধিস্থলে বা সর্বাঙ্গে বেদনা কোষ্ঠবদ্ধতা ও জর প্রভৃতি উপপর্ণ সমূহ প্রকাশ 
প|ইলে, এই কাব রোগীকে প্রাতে এরগুতৈল সংযুক্ত করিয়৷ সেবন করিতে 

দিবে। 

রাম্নাদশমূলকাখ | ওস্তত।বধি ৫৮৭ পৃষ্ঠায় জুঠব্য 

মহারাক্সাদি ককাথ । সর্বাঙ্গগত বা সন্ধিগত আমবাতের প্রথম ব! 

মধ্যাবস্থায় হস্ত পদাদির সন্বিস্থলে ব। সর্বাঙ্গে বেদনা থাকিলে এবং তৎসঙ্গে 

অর প্রকাশ পাইলে, এই ক্াথ প্রাতে আভাগ্চুর্ণ বা অলদুধাছ্যচুর্ণের সহিত 
সেবন করিতে দিবে । 

মহারাস্নাদি কাথ | প্রস্ততবিধি ৫৮৮ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য । 

পথ্যাদিচ্র্ণ | নৃতন আমবাতরোগে অগ্রিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধত ও সর্বাঙে 

বেদনা থাকিলে, এই গুঁষধধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় উষ্ণজজলসহ সেবন 

করিতে দ্িবে। 

পথ্যাদিচুর্। প্রস্ততবিধি ৫৯২ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য | 

বৈশ্বানরচুর্ণ | আমবাতরোগের প্রথম বা মধ্যাঁবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা) 
অগ্রিমান্দ্য এবং সর্বাঙ্ছে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই চূর্ণ প্রতিদিন প্রাতে 
উষ্ণজ্জলসহ সেবন করিতে দিবে! ইহা রেচক ও আগের । 

বৈশ্বীনরচুর্ণ। প্রস্ততবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

অলন্বুষাদ্যচুর্ণ | সন্ধিগত; সর্বাঙগগত অথব। প্রমেহাশ্রিত বাতরোগের 

প্রথম ব1 মধ্যাবস্থায় হস্ত পদাদি সন্ধিগ্থলে বা সর্বাঙ্গে প্রবল বেদনা! থাকিলে, 

এই ওঁষধ উষ্তজজলের সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

অলনুযাদ্ঘ চুর্ণ। প্রস্ততবিখি ৪৪৯ পৃষ্ঠার জষ্টব্য। 
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আভাগ্চুর্ণ। সন্ধিগত বা সর্বাঙ্গগত আমবাতরোগের প্রথম বা 

মধ্যাবস্থায় কটি, পৃষ্ঠ, পার্খব ও গ্রীব! প্রভৃতি স্থানে বেদনা! থাকিলে, এই গুঁধধ 
রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দ্রিবে। জ্বর, কাঁস প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্য- 

মান থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে । 

আভাদ্যচুর্ণ। প্রস্ততবিধি ৫৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

পুনর্ণবাদিচুর্ণ। সন্ধিগত, সর্বাঞ্গগত, প্রমেহাশ্রিত ব স্থতিকাশ্রিত 

বাতের নূতন অবস্থায় হস্ত পদাদির সন্ধি আক্রান্ত হইলে, এই গুঁধধ রোগীকে 

প্রাতে ব সন্ধ্যায় কাজি ব। উষ্ণজজলপসহ সেবন করিতে দিবে। জ্বর বি্ভমান 

থাকিলে উঞ্চজলসহ প্রযোজ্য | 

পুনর্ণবাদিটুর্ণ। প্রস্ততবিধি ৫৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

অজমোদাদিচুর্ণ ও বটক। সন্ধিগত, সর্বাঙ্গগত, প্রমেহাশ্রিত বা 
উপদংশাশ্িত আমবাতের প্রথম ব1 মধ্যাবস্থায় সর্বাঙলেঃ বিশেষতঃ হস্ত 

পদাদ্ির স্ধিস্থলে উৎ্কট বেদন। প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর কোষ্টবদ্ধতা 
থাকিলে, এই চূর্ণ প্রাতে উষ্জজল বা মহারাশ্নাদিকাথের সহিত সেবন 
করাইবে। বুটক উঞ্চজলসহ প্রযোজ্য । 

অজঘোদাদি চূর্ণ ও বটক। প্রস্ততবিধি ৫৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

যোগরাজগুগ গুলু । সন্ধিগত ও সর্বাঙ্গগত আমবাঁত এবং প্রমেহা- 

শ্রিত বা উপদংশাশ্রিত বাতরোগের নূতন বা মধ্যাবস্থায় সন্ধিস্থানে বা সর্বাঙগে- 
বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধত।"ও অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁধধ 

রোগীকে প্রাতে উষ্ণঙ্জলসহ সেবন করাইবে। আমবাতরোগে ইহা! উৎকৃষ্ট 
ওষধ। পৃষ্ঠ, কটি, ব্রিক ও সন্ধি প্রভৃতি স্তানে বেদন1! থ।কিলে; তাহাও 

ইহাতে দূরীভূত হয়। বায়ুর প্রকোপবশতঃ একবার সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি না 
হইলে প্র(তে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। 

যোগরাজগুগগুনু। প্রস্ততবিধি ৪৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

বৃহৎ যোগবাজগ্ুগগুলু । সন্ধিগত ও সর্বাঙ্গগত আমবাত এবং 

প্রমেহাশ্রিত বা উপদংশাশ্রিত বাতরোঁগের প্রথম, মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় 
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সর্ধাঙ্গে, বিশেষতঃ সন্ধিস্থানে উতৎকটবেদনা, তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা, অরুচি ও 

অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ প্রাতে উঞ্জজলসহ সেবন 

করিতে দিবে, ক্রুরকোষ্ঠব্যক্তিকে পরাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করাইবে। দীর্ঘ- 

কাল পর্যন্ত আমবাতে যাহাদের গতির হাঁস বা সহজে পদের বিকৃতি লক্ষিত 

হয়ঃ অথবা রসবদ্ধ হওরার কটিদেশে ও সব্বাঙ্ষে সর্বদা বেদনা, ভারবোধ ও 
গমনাগমনে সমধিক কষ্ট হয়, তাহাদের পক্ষে এই উঁষধধ অতি উপকারী । 
অন্ুপান--উঞ্জজল । 

বৃহৎ যোগরাজগুগ গুলু | প্রস্ততবিধি ৫৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য! 

শিবাগুগ গুলু । সন্ধিগত ব। সর্বাঙ্গতবাতের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় 
হস্ত পদাদির সন্ধিস্থলে বেদনা, ফুল! এবং কোষ্ঠবদ্ধত! প্রকাশ পাইলে, এই 
ওঁষধ উষ্ণচজলসহ সেবন করিতে দিবে । এতপ্তিন্ন কটিশুল এবং সর্ধাঙ্গগত আম- 

বাতে ইহা প্রয়োগ করা যায়। প্রমেহাশ্রিত বা উপদংশাশ্রিত বাতের প্রথম।- 

বস্থায় সন্ধিস্থলে বেদন। ও কোষ্ঠকাঠিন্ত থাকিলে, ইহ। অতি উপকারী । 

শিবাগুগ-গুলু। প্রস্ততবিধি ৬০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টবা। 

সিংহনাদগুগগুলু। আমবাতরোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় র্রোগীর 

সর্বাঙ্গে বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধত বিগ্ভমান থাকিলে, এই ওষধ সেবন করিতে 
দ্বিবে। ইহা সেবনে প্রত্যহ ২।১ বার দাস্ত পরিষ্কার হয়। সন্ধিগতবাতে 

এবং কটিশৃণ্র ও পৃষ্ঠশূলাদিতে ইহা প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়। অঙ্থু- 

পান-- উঞ্জজল। 

সিংহনাদগ্ডগ গুলু। প্রস্তুতবিধি ৫৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

বৃহৎ সিংহনাদগুগ গুলু সন্ধিগত বাতরোগে বৃহত্তর সন্ধিতে বেদনা 

অথব1 কটিশুল ও পৃষ্ঠশ্ল প্রভৃতি বাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় 

রোগীর কোষ্ঠবদ্ধত৷ প্রবল হইলে এবং সন্ধিম্ষীতি ও বেদন! বৃদ্ধি পাইলে, 

এই ওঁষধ তাহাকে সেবন করাইবে ন1। প্রমেহাশ্রিত বাতরোগে সন্ধির 

বেদন। প্রবল হইলে এবং রোগী সবল থাকিলে, এই ওঁষধ প্রয়োগ কর! 
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যায়। ইহ! প্রত্যহ সেবন নিধিদ্ধ, অবস্থাবিশেষে সপ্তাহে ১ দিন, ২ দিন বা 

৩দ্দিন সেবন করাইবে। অন্ুপান__উষ্ঞদ্ল। 

বুহৎ সিংহনাদগুগ,গুলু। প্রস্ততবিধি ৫৯৮ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 

রসোনপিণ্ড। সর্বাঙ্গগত আমবাত বা সন্ধিগত আমবাতের নৃতন 
বা মধ্যাবস্থায় সন্ধিস্থানে ব৷ সর্বাঙ্গে বেদন। থাকিলে, এই ওষধ প্রত্যহ পরাতে 

রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। সন্ধিস্থল স্ফীত হইলে অথব। প্রমেহাশ্রিত 

আমবাতে প্রমেহদোষ নিবৃত্ত হইলে, ইহ] সেবন করান যাইতে পারে, 

কিন্ত প্রমেহদোষ বিদ্যমান থাকিলে অথব। উপদংশাশ্রিত বাতরোগে ইহ! 
প্রয়োগ কবিবে না। অন্ুপান--উষ্জল । 

রসোনপিও। প্রস্ততবিধি ৬০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টবা। 

মহারসোনপিগড । পুরাতন সর্বাঙ্গগত বা সন্ধিগত আমবাঁতে 

রোগীর সন্ধিস্থলে বা! সর্বাঙ্গে অল্প বেদন৷ থাকিলে এবং বাতশ্রেম্ার আধিক্য 

প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ওঁষধ সেবন করিতে দিবে । প্রম্হোশ্রিত 

আমবাতে প্রমেহ নিবৃত্ত হইলে, এই ওষধ সেবন করান যাইতে পারে । পুরা- 

তন কটিশুল, পৃষ্ঠশূল ও গাত্রবেদন! থাকিলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী । এই 

উধধ অত্যন্ত পুষ্টিকারক ও বলবর্ধক। অন্ুপান _উষ্চজল। 

মহারসৌনপিও | প্রস্ততবিধি ৬০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

আমবাতারিবটিকা | সর্বাঙ্গগত ব। সন্ধিগত আমবাতের প্রথম বা 

মধ্যাবস্থায় রোগীর সমস্ত সন্ধিস্থলে বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই ওঁষধ 

তাহাকে প্রাতে সেবন কৰিতে দিবে । যাহাদের স্বতাবকোষ্ঠ বা উদরাময় 

বিদ্বমান, তাহাদ্দিগকে এই ওঁষধ কখনও প্রয়োগ করিবে ন!। প্রমেহাশ্রিত 

বাতের প্রথমাবস্থায় জর ব1 অন্তান্ত লক্ষণ বিগ্ভমান থাকিলে, কোষ্ঠশুদ্ধির 

জন্য ইহ] সেবন করান যাইতে পারে। গ্রন্থিশুল, শিরঃশুল ও গৃধসী প্রভৃতি 
রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই গুঁষধ প্রয়োগ করা যায় । অন্ুপান--উষ্ 

জল। 
আমবাতারি বটিক1। প্রস্ততবিধি ৬০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 

আমবাতারিবটিক। ( মতান্তরে )। আমবাঁতরোগের প্রথমাবন্থায় 
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রোগীর সন্ধিস্থলে ব! সর্ধাঙ্ে বেদনা এবং কোষ্ঠবন্ধত। থাকিলে, এই গুঁধধ 

তাহাকে প্রাতে এরগটতৈলের সহিত সেবন করিতে দিবে । 

আমবাতার্ি বটিক1 (মতান্তরে )। রস ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, হরীতকী, আমল! ও 

বহেড়া ? ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, রক্তচিতা ৪ তোলা ও শোধিত গুগ গুলু ৫ তোলা, 
এই সকল দ্রব্যের চুর্ণ এরওটতৈলের হিত মর্দন করিবে। বটী ১* রতি। 

বাতগজেক্রসিংহ | আমবাতরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীর 

'্বভাবতঃ কোঁষ্ঠ পরিষ্কার হইলে অথবা] উদরামশ্বীশ্রিতি আমবাতে ব৷ 

সৃতিকাদোষে উদরাময় ও তদাশ্রিত আমবাত বিদ্যমান থাকিলে, এই ওষধ 
উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। সহজকোষ্ঠে তেরেগার মূলের রস ও সৈম্ধব- 
লবণ সহযোগে প্রযোজ্য । নৃতন আমবাতে সহজকোষ্ঠ ব্যক্তির মেহ বিদ্ধা- 
মান থাকিলে, ইহা সেবন করান যায়, কিন্তু গপসর্ণিক মেহবোগে অর্থাৎ 

গণোরিয়ায় সেবন নিষেধ । অন্ুপান-_পুনর্ণবার রস ও মধু। 

বাতগজেন্দ্রসিংহ | প্রস্ততবিধি ৩৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

ভ্রিফলাদিলৌহ । পুরাতন আমবাতে রোগীর বায়ু ও পিস্ত প্রবল 

হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধত, অল্প জর ও তজ্জন্ত হস্তপদাদিতে শোথ বিগ্ভমান 

থাকিলে, এই ধধ তাহাকে সেবন করাইবে। ইহা কোন্ঠবদ্ধতা নিবারক। 

কিন্তু বাতশ্রেগ্মার প্রবলাবস্থায় সেবন নিষেধ। 

ত্রিফলাদিশৌহ্ | হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুখা, স১ঠ, পিপুল, মরি5, বিড়ঙগ, কুড়, 
বচ, রক্তচিতা ও যষ্টিমধু; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোল।, লৌহ ৬৪ তোল! এবং শোধিও 

গুগ.গুনু ৬৪ তোলা, এই সমস্ত চূর্ণ ১২০ তোল! মধুর সহিত মর্দন করিবে | মাত্র/1* আনা 

বা॥ তোলা। 

রৃদ্ধদারাদ্যলৌহ | পুরাতন আমবাতরোগে বায়ু ও পিত্তের প্রব- 

লতা থাকিলে, বিশেষতঃ সংগ্রহগ্রহণী বা উদরাময়দোবে আমবাত প্রকাশ 

পাইলে ও তৎসঙ্গে গাত্রবেদনা থাকিলে, এই ওঁধধ রোগীকে সেবন করিতে 

দিবে। পুরাতন স্থতিকাদোষে আমবাত প্রকাশ পাইলে, ইহা সেবন করান 

যায়। অনুপান--জল) শোথ থাকিলে পুনর্ণবার বূস ও মধু। 

ৃদ্ধদারাদ্যলৌহ। বিস্তীরকবীজ; তেউড়ীমূল, দত্তীমূল, গজপিগ্সলী, পুরাতন মান, শু ঠ, 



আমবাত-চিকিস।। ৬৮৯ 

পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, তেজপাতা ও এলাইচ; এই সকল ভ্রব্যের 

চূর্ণ সমভাগ এবং সর্বসমান লৌহ ঃ সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া জলে মর্দন করিবে। 

বটী ৩ রতি। 

আমবাতেশ্বর রস । আমবাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় 

রোগীর সর্ধাঙ্গে বেদনা, অগ্রিমান্দ্য ও উদরাময় বিগ্যম।ন থাকিলে, এই ওঁষধ 

তাহাকে সেবন করিতে দ্িবে। উদরাময়াশ্রিত আমবাঁতে ইহ] প্রয়োগে 
উপকার হয়। অন্রপান-_-এরওমূলের রস ও সৈম্ধবলবণ। 

আঘবাতেশ্বর রস। প্রস্ততবিধি ৩৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

পঞ্চাননরসলৌহ । সন্ধিগত আমবাত, প্রমেহাশ্রিত পুরাতন আম- 
বাত এবং কটীশুল ও পৃষ্ঠশূল, প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ু ও 

পিত্তপ্রধান ককশ ব্যক্তির কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে, এই ওঁষধ ঘ্বত ও মধুর সহিত 

মর্দন করিয়৷ গুলঞ্চ, শুঠ ও এরগুমূলের কাথসহ প্রত্যহ সেবন করিতে 
দিবে । বাতশ্রেম্মপ্রবল রোগীকে ইহা সেবন করাইবে না। গুঞ্রসী ও পঙ্গু 
প্রস্থুতি বাতরোগেও এই ওঁধধ সেবন করান যাইতে পারে । জঙ্বাঃ পদ 

ও অঙ্গুলি প্রভৃতি স্থানে বেদন৷ থাকিলে, ইহা ব্যবহারে উপকার হয়। এই 

ওষধ সেবনের পুর্ব্বে রোগীকে দাত্ত দিবে। 
গঞ্চাননরস লৌহ । হ্রীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকে ৪০ তোলা, জল- 

৩* সের, শেষ /৩/০ সের | এই ক্কাথে লৌহ ৪* তোলা, শোধিত গুগ গুলু ৪* তোলা ও 
অভ্র২* তোল। প্রদান করিবে | অনম্তর গব্যঘূত /8 সের, শতমূলীর রস /8 সের ও গোহ্গ্ধ 

/8 সের প্রদান করিয়! পাক,করিতে থাকিবে; আসন্ন পাকে উহাতে বিজ” শুঠ, ধনে, 

গুলঞ্চ, জীরা, পিগ্নলী, পিগ্নলীমূল, চই, চিতা, শুঠ, তেউড়ীমুূল? দক্তীমুলঃ হ্রীতকী, 

আমলা, বহেড়া, এলাইচ ও মুখা, ইহাদের প্রত্যেকের চুণ ৪ তোলা এবং পারদ ও গন্ধক 

ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা লইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিয়| এঁ কজ্জলী উহাতে প্রদান 

করিবে ও পাকশেষ করিয়া ঘৃত পাত্রে রাখিবে। মাত্রা আনা । 

শুগ্ঠীঘৃত। সর্বাঙ্গগত বা সন্ধিগত আমবাতের পুরাতন অবস্থায় 
রোগীর কোষ্ঠবন্ধতা, কটীশূল, পৃষ্ঠশূল এবং হস্ত পদাদির সন্ধিতে বেদন! 

থাকিলে, এই ঘ্বত তাহাকে সেবন কৰিতে দ্িবে। বাতশ্রেম্সীর প্রবলা- 
বন্থায় এই ত্বৃত অত্যন্ত উপকারী । 



৬৯০ আয়ুর্ধবেদ-শিক্ষা। | 

শুষঠীঘৃত। ..গব্যঘূত /8 সের। যথানিয়মে মৃচ্ছণপাক করিবে। ক্বাখ্যদ্রধ্য--শুঠী /৮ 

সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কক্তক্তব্--শুষ্ঠী /১ সের। যথানিয়মে ঘ্বৃত পাক 

করিবে । মাত্রা ।* আনা বা ॥ তোল] । 

্বল্পপ্রসারিণীতৈল। সর্ধাঙ্গগত বা সন্ধিগত আমবাতের পুরাতন 

অবস্থায় বেদনা পূর্বাপেক্ষা হাঁস হইলে এবং বায়ুরৃদ্ধি লক্ষিত হইলে, এই 
তৈল রোগীর সর্বাঙ্গে ও সন্ধিস্থলে মালিশ করিতে দিবে । তৈল মালিশ 
করিয়। উষ্ণজলদ্বার। সন্ধিস্থলে শ্বেদ দিলে অধিক উপকার হয়। 

স্বল্প প্রসারিণীতৈল। প্রস্ততবিধি ৬১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 

ব্হৎ সৈহ্ধবাদ্যতৈল। সর্ধাঙ্গগত বা সন্ধিগত ও সুতিকাশ্রিতবাত- 

রোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর যে সকল স্থানে বেদনা প্রকাশপায়, সেই 
সকল স্থানে এই তৈল মালিশ করিয়! স্বেদ প্রদ্দান করিবে । কটি, পৃষ্ঠ, 

জঙ্ঘা ও তালু প্রতৃতিস্থানে বেদনা! প্রকাশ পাইলে, এই তৈল মদ্দনে সমধিক 
উপকার হয়। 

বৃহৎ সৈদ্ধবাদ;তৈল্। প্রস্তৃতবিধি ৬১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

বিজয়ভৈরবতৈল | সন্ধিগত বাত, মেহাশ্রিত বাতৃ ও উপদংশাশ্রিত 

বাত পুরাতন হইলে এবং সন্ধিস্থানে অল্প বা অধিক বেদন| ও সন্ধি স্থানের 
স্কীততা প্রকাশ পাইলে, এই তৈল বেদনাস্থানে মালিশ করিয়। স্বেদপ্রদান 

' করিবে। আঘাত লাগিয়া কোনস্থান ভগ্র বা বেদনাযুক্ত হইলে, এই তৈল 
প্রষ্োগে উপকার হয়। তস্ত, জজ্ঘা ও শিরঃকম্পে, এই তৈল অতি 

উপকারী । 

বিজয়ভৈরবতৈল। পারদ ২ তোল! ও গন্ধক ২ তোল! একত্র কজ্জলী করিবে, তৎপর 

ই কজ্জলী ৪ তোলা এবং মনঃশিল1 ও হরিতাল ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোল! যথানিয়মে 

মিত্রিত করিয়া কীজিতে পেষণ পূর্বক তদ্দারা সুক্ষ বস্তরথও রঞ্জিত করিবে, অনস্তর রৌদ্রে 

শুষ্ক করিয়া উহান্ধারা বাতির হ্যায় প্রস্তুত করিধে এবং এ বাতি অগ্নিতে জ্বালাইয়া 

তাহাতে অল্প অল্প রেড়ীতৈল ( মতান্তরে কটুতৈল ) ঢালিয়া দিবে এবং উহার নিয়ে একটি 

পাত্র রাখিবে, অনন্তর এ প্রজ্বলিত বাতি হইতে ফোটা ফোটা আকারে যে তৈল পাত্রে 
পতিত হইবে, সেই তেজ গ্রহণ করিবে। | 



আমবাত-চিকিওসা | ৬৯১ 

মহাবিজয়ভৈরবতৈল । সন্ধিগতঃ প্রমেহাশ্রিত ও উপদংশাশ্রিত 

প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় সন্ধিস্থানে বেদন। ও সন্ধির স্ফীততা 

প্রকাশ পাইলে, এই তৈল সেই সকল স্থানে মালিশ করিতে দিবে। 

বাহুকম্প, শিরঃকম্প ও জজ্ঘাকম্প প্রভৃতি বাতরোগে এই তৈল অতি 
উপকারী । 

মহাবিজয়ভৈরবতৈল। বিজয়ভৈরবতৈল পূর্বব নিয়মে প্রস্তত করিয়া উহার সহিত 
আফিং মিশ্রিত করিলে, তাহাকে মহাবিজয়ভৈরবতৈল কহে। 

নকুলতৈল | সন্ধিগত, প্রমেহাশ্রিত, স্তিকাশ্রিত ও উপদংশীশ্রিত 

আমবাতরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর সর্বাঞ্গে বা সব্ষিস্কুলে বেদনা 

থাকিলে, এই তৈল মালিশ করিতে দিবে । বাহু, মস্তক ও জঙ্ঘ! প্রভৃতির 
কম্প হইলে, ইহা অতি উপকারী । কটি ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি দেশস্থিত বাতরোগেও 

ইহা ব্যবস্থা করা যায়। 

নকুলতৈল। প্রস্ততবিধি ৬২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টবয। 

আমবাতে- জ্বর-চিকিৎসা। 

বৃহৎ প্রিপ্পল্যাদি কাথ | সন্ধিগত ও প্রমেহাশ্রিত আমবাতে জর 

হইলে এবং তন্জন্ত অরুচি, গাত্রবেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ 

পাইলে, এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দ্বিবে। 

বৃহৎ পিগ্লল্যাদি কাথ। প্রস্ততবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

মৃত্যু্জয়রস। সর্বাঙ্গগত বা সদ্ধিগত বাতরোগের প্রথম অবস্থায় জর, 

গাত্রবেদন। ও পিপাস' প্রভৃতি প্রবল হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবন্ধত। থাকিলে; 

এই ওষধ আদাররস ও মধুসহ প্রাতে ও রাত্রিতে সেবন করিতে দিবে। 
মৃত্যুঞজয়রস। প্রস্ততবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 

জয়াবটী। সন্ধিগত ও মেহাশ্রিত বাতরোগে সন্ধি বা সর্ধবাঙ্গে বেদনা, 
জর, পিপাসা, প্রস্রাবের আধিক্য ও অন্থান্তি উপসর্গের সহিত জ্বর প্রকাশ 

পাইলে, এই ওষধ রোগীকে পানেররস ও মধুসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন 
করিতে দিবে। 



৬৯২ আয়র্বেবদ-শিক্ষা । 

জয়াবটী। প্রস্ততবিধি ১০ পৃষ্ঠীয় দ্রষ্টব্য । 

বাতনিসুদ্দনরম | সন্ধগত বা মেহাশ্রিত বাতরোগে জর অল্পবেগে 

প্রকাশ পাইলে বা পুরাতন হইলে; এই ওষধ প্রত্যহ আদাররস ও মধুসহ 

রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

বাতনিনুদনরস। প্ররস্ততবিধি ৬২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

আমব।তে-_প্রমেহ-চিকিৎসা | 

চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা। সন্ধিগত বাত ও প্রমেহাশ্রিত বাতরোগে কোষ্ঠ- 

বন্ধতা, চুণেরজল বা থড়িগোলার ন্তাঁয় প্রআব, পুযব্ শুভ্রক্ষরণ, লাল, 
হরিদ্রা বা অন্যবর্ণের প্রত্জীব, অল্প অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ প্রত্াব বা অধিরু 

পরিমাণে প্রআাব প্রভৃতি যে কোনও উপসর্ণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ 

সেবন করিতে দিবে । এই ওষধ বাঁতান্বুলোমক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। অন্ু- 

পান--ঘ্বত ও মধু । 

চন্্রপ্রভাগুড়িকা | প্রস্ততবিধি ৪৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

মহাবঙ্গেশ্বররনস | সন্ধিগত বাত বা! প্রমেহাশ্রিত বাতরোগে প্রাবে 

জ/লা, হরিদ্রাবর্ণ বা পীতবর্ণ অথবা চুণেরজল বা খড়িগোলাজলের নায় 

প্রশ্খাব ও শরীরের অত্যন্ত কশত] প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ওঁষধ 

রোগীকে কাঁচা হকিদ্রাররদ ও মধু বা শতমূলীররদ ও মধু অথবা কেবলমা 

ছুপ্ধসহ দিনে ১ বার সেবন করিতে দিবে । প্রত্রাবে কষ্ট ও প্রস্রাবের আধিক্য 
লক্ষিত হইলে, ইহ! সেবনে সমধিক উপকার হয় । 

মহাবঙ্গেশ্বর রস। প্রস্ততবিধি ৪৫৩ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য | 

আমবাতে-_দৌর্বল্য-চিকিৎসা | 

মকরধ্বজরস। প্রমেহাশ্রিত আমবাতে শরীরের অত্যন্ত কশতা, বল- 

হানি ও ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি বিছ্ভমান থাকিলে, বাতগ্নেম্সাধিক ব্যক্তিকে এই 
গষধ ছাগছুপ্ধপহ দিনে একবারমাত্র পেবন করিতে দিবে । আমবাতের 

পুরাতন অবস্থায় বেদনা ও জর হ্রাস হইলে, ইহা! সেবনে বিশেষ উপকার হয়। 



আমবাতি-চিকিৎসা | ৬৯৩ 

প্রমেহাশ্রিত আমবাতের প্রথম অবস্থায় জ্বর এবং প্রমেহ জনিত জ্বালা ও 

পুষ ক্ষরণ প্রভৃতি উপসর্গ হাস হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 

মকরধ্বজ রস। রসসিন্ুর, স্বর্ণ, লৌহ, লবঙ্গ, কর্প,র, জাতীফল ও কম্ত,রী; এই সকল 

দ্রব্য সমভীগে লইয়া পানের রসে মর্দন করিবে। বটী২ রতি। 

মকরধবজ বটিকা ॥ প্রমেহাশ্রিত আমবাত ব1! সন্ধিগত আমবাতের 

পুরাতন অবস্থায় রোগীর শরীরের রুশতা, বলহানি, ক্ষুধামান্দ্য ও অল্পজ্বর 

প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, বাতশ্রেম্মাধিক বা শ্রেম্নাধিক ব্যক্তিকে এই গুষধ 

পানের বস ও মধুলহ সেবন করিতে দিবে । নূতন অবস্থায় অর হ্রাস হইলে 

ইহ! প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 

মকরধ্নজ বটিকা। প্রস্ততবিধি ৬৭ পৃষ্ঠায় প্রষ্টব্য। 

মম্বতপ্রশধুত। প্রমেহীশ্রিত আমবাত বা সন্ধিগত বাত অত্যন্ত 

প্রবল হইলে ও রোগীর শারীরিক বল একেবারে হাস হইলে, তাহাকে এই 
ওষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে । বাতের নূতন অবস্থায় বা পুরাতন 

অবস্থায় জর ও বেদনা হাঁস হইলে, ইহা সেবন করান যায়। 

অমৃতপ্রাশঘ্ব ত*। গবাছৃত /8 সের । যথানিয়ষে দুচ্ছণপাক করিবে | ক্কাথ্যদ্রবা-রোম, 

চন্ম, শৃঙ্গ ও নথাপিবিহীন নপুংসকচ্ছ'গমাংস ১২০ সেরঃ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অশ্বগন্ধা 

১২) সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ পের | ছাগদ্দ্ধ ১৬ সের | কক্দ্রবা-বেড়েলামুল, গোধুম, 

অশ্বগন্ধ1, গুল, গোক্ষুর, কেশুর, *ঠ, পিপুল” মরিচ? ধনে তালাঙ্ধুর, হরীতকী, আমল।, 

বহেড়া, শুকশিশ্বীবীজ। মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, খষভক, শটা, দার হগিন্রা, প্রিয়, 

মঞ্রিষ্ঠা, তগরপাছুকা, তালীশপত্র, এলাইচ, তেজপাও।, দারুচিনি, নাগেশ্বর, জাতীপুষ্প, 

রেণুক, সরলকাণষ্ঠ, জৈত্রী, ছোট এলাইচ, উৎপল, অনন্তমূল, তেলাকুচারমূল, জীবস্তী; খদ্ধি, 

বৃদ্ধি ও বজ্জড়মূর ; এই সকল দ্রবে)র প্রত্যেকের ২ তোলা লইরা যথানিয়মে স্বতপাক শেষ 

করিবে। কিঞ্িৎ উঞ্ণ থাকিতে কন্ত,রী ২ তোল। ও কুষ্কুম ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া 

লইবে ও শীতল হইলে ইক্ষুচিনি /১ পের শিশ্রিত করিবে । ইক্ষুচিনি প্রয়োজনমত অল্প 

পরিমাণে মিশাইবে | মাত্রা ॥* তোলা । 

আমবাতে_ পথ্য । 

আমবাতের নৃতনাবস্থার জর অথবা গাত্র-বেদনা অত্যন্ত প্রবল হইলে, 



৬৯৪ আয়ুর্ধেবেদ-শিক্ষা । 

অন্নপধ্য বন্ধ করিয়া সাগু বা যবমণ্ড প্রভৃতি পথ্য দিবে। অন্নাহার বন্ধ 

করিয়া শ্বেদ্রপ্রয়োগ ও ওষধ প্রয়োগ দ্বার! জ্বর ও বেদন! হাস হইলে, প্রাতে 

পুরাতন তওুলের অন্ন, কুলথকলায়, মস্থর ও বুট প্রভৃতির যুষ, করলা, বেগুণ, 

শজিনা, পটোল ও মূল! প্রভৃতির তরকারী রোগীকে ভক্ষণ করিতে দ্িবে। 
রাত্রিতে রুটী বা সুজি প্রভৃতি পথ্য দিবে ও তৎসঙ্ষে উষ্জজলপাঁন, উষ্ণজঙ্সে- 

মান প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে । দুগ্ধ) দধি, মৎস্য) গুড় ও মাষকলায় প্রভৃতি 

দ্রব্য বিশেষতঃ শ্রেম্সবর্ধক ও শীতল দ্রব্য এই রোগে কখনও ব্যবস্থা করিবে 

ন।। গুরুতর ভোজন ও রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি সব্বদ! পরিত্যাজ্য । 

বাতরক্ত-চিকিৎসা | 

বাতরক্তের পূর্ববলক্ষণ। বাতরক্ত উৎপন্ন হইবার পূর্বে শরীরে 
ঘর্মোদগম অথবা ঘর্মের একবারে অভাব, স্থানে স্থানে কষ্বর্ণ চিহ্ন প্রকাশ, 

স্পর্শশক্তির হাঁস, সহস। কোনস্থান ক্ষত হইলে সেই ক্ষত স্থানে অত্যন্ত 

বেদনা, সন্ধিসমৃহের শিথিলত1, আলস্য, শরীরের অবসন্নতা, ব্রণসমূহের 
উৎপত্তি এবং জানু (হাটু ), জঙ্া, উক্ক, কটি, স্কন্ধ, হস্ত, পদ ও সন্ধিস্থানে 
স্চীবিদ্ধবৎ বেদনা, ক্ফুরণঃ বিদীর্ণবৎ বেদন।, ভারবোধ, স্পর্শশক্তি হান ও 
কও, উৎ্পন্ন হয়। এই রোগ সন্ধিপ্বানে পুনঃ পুনঃ বেদনার উৎপত্তি ও হ্রাস 

হইয়া থাকে । এতদ্ব্যতীত দেহের বিবর্ণত] ও স্থানে স্থানে চক্রাকৃতি চিহুদকল 
প্রকাশ পায়। | 

বাতিকবাতরক্তের লক্ষণ । বাতরক্তে বাযুর প্রকোপ অধিক হইলে 

বেদনা, প্ৰুরণ, ভর্গবৎকষ্ট, স্ফীত স্থানের রুক্ষতা, কৃষ্ণ বা শ্যামবর্ণতা ও 
বাতরক্তের অন্তান্ত লক্ষণের কখনও বৃদ্ধি কখনও ব] হাস হইয়া থাকে। 
পরস্ত ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধি সকলের সঙ্কোচ, গাত্রবেদনা, অত্যন্ত যন্ত্রণা, 

গাত্রে শীত লাঁগাইতে অনিচ্ছ। এবং শীতল দ্রব্য সেবন ও শীতক্রিয়। দ্বার! 

রোগবৃদ্ধি, শরীরের স্তব্ধতা, কম্প ও স্পর্শশক্তির হাস; এই সকল লক্ষণ 

প্রকাশ পায়। 



বাতরক্ত-চিকিৎসা। ৬৯৫ 

রক্তাধিক বাতরক্তের লক্ষণ । বাতরক্তে রক্তের প্রকোপ অধিক 

হইলে, শোথস্থান তাম্রবর্ণ, কও হইতে ক্রেদ নির্গমন, সেই স্থানে অতিশয় 
দ্বাহ স্চীবিদ্ধবৎ বেদ্ন1 ব।চিম্চিম্ বেদন। হয়, পরস্ত স্লিগ্ধ ও রুক্ষ ক্রিয়া! 

'দ্বার! পীড়ার শান্তি হয় না। 

পৈত্তিক বাতরক্তের লক্ষণ । পৈত্তিক বাতরক্তে রোগীর দাহ, 

মোহ, ঘর্মের অভাব, মুচ্ছা, মত্তত। এবং তৃষ্ণা হয়, পরন্ত শোথস্থানের ম্পর্শাস- 

হত্ব, দ্বাহ, রক্তিম, স্ফীতস্ভাব ও প্কত| অনুমিত এবং শোথস্থান অতিশয় তাপ- 

বিশিষ্ট হইয়া! থাকে। 
শ্ৈম্মিক বাতরক্তের লক্ষণ । গ্নেম্মিক বাতরক্তে শরীরের স্তিষি- 

ততা, ভারবোধ স্পর্শশক্তির অল্পতা, চাঁক্চিক্যতা, শৈত্যতা, কতা ও অল্প 
অল্প বেদনা; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। 

দন্দজ বাতরক্তের লক্ষণ । বাতিক ও পেত্তিক বাতরক্তের লক্ষণ 

মিলিত হইলে, তাহাকে বাতপৈত্তিক, পৈর্তিক এবং শ্ৈম্মিক বাতরক্তের লক্ষণ 

মিলিত হইলে, তাহাকে পিত্তশ্রৈম্সিক এবং বাতিক ও প্নৈম্মিক বাতরক্তের লক্ষণ 

মিলিত হইলে, তাহাকে বাতগ্শৈ্নিক ৰাতরক্ত কহে। 

সান্িপাতিক বাতরক্তের লক্ষণ। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্নপ্সিক 

বাতরক্তের লক্ষণ মিলিত হইলে, তাহাকে সানিপাতিক বাতরক্ত কহে। 

বাতরক্ত-চিকিৎসা-বিধি | 

বাতরক্তরোগে বায়ু ও রক্ত উই প্রকৃপিত এবং দূষিত হইয়া থাকে। 
বাতব্যাধিঝোগের ন্তার ইহাঁতেও বায়ুর প্রকোপের আধিক্য দৃষ্ট হয়, এই 
জন্য ইহাকে রক্তবাত ন। বলিয়। বাতর্ক্ত বলা হয় । বাতব্যাধিতে রৃক্তগত 

বায়ুর প্রবলতা থাকে, কিন্তু বাতরোগে বাযুও রক্ত উভয়ই বিবিধ কারণে 
অতিশয় প্রকুপিত ও দুধিত হইয়া পদ আশ্রয়করত এই রোগ উৎপাদন করে। 

লবণ, অয্রদ্রব্য, কটু, ক্ষার, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও অপক দ্রব্য এবং জলচর ও আন্ুপচর 

প্রাণীর বাসী বা পচ! মাংস, তিলকন্ক, মুল! কুলথকলায়, মাষকলাঁয়, শাক; 

মাংস, ইচ্ষু, দধি, কাজি; শুক্র, তক্র ও সুরা প্রভৃতি দ্রব্য সেবনে প্রথমতঃ রক্ত 



৬৯৬ . আমুর্ধেদ-শিক্ষা । 

দুষিত হইয়1 থাকে ; অনন্তর নিয়ত হস্তী, অশ্ব, উদ্র প্রতি যানারোহণ, ভ্রম 
বা! বিদাহজনক অন্ন ভোজন দ্বারা ভূক্তান্নের বিদাহ বশতঃ এ রক্ত আশ 

বিদগ্ধভাবাপন্ন হয়, তত্পর সেই বিদগ্ধ রক্ত কুপিত বাযুদ্ধার! পদদ্ধয়ে নীত হয়; 

এইরূপে বাতরক্তরোগ উৎপন্ন হইয়া]! থাকে । এই. রোগ প্রায়শঃ পাদদেশ ' 

আশ্রয় করিয়। উৎপন্ন হয়। সুতরাং অন্ঠান্ত অঙ্গে উহার বিশেষ কোন লক্ষণ 

দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু কোন কোন স্থলে হস্তের যূলদেশ আক্রমণ 
করিয়াও রোগ উত্পন্ন হইতে দেখা যাঁয়। সর্পের বিষ যেরূপ উর্ধগামী হইতে 

থাকে, এই রোগও সেইরূপ ক্রমশঃ উর্ধগামী হইয়। সমস্ত হাত পায়ে বিস্তৃত 

হইয়! থাকে। পরন্ত এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্তান্ত স্থান আক্রমণ 
করিতে দেখা যায়। এক দৌষাশ্রিত বাতরক্তে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ 

পায়, দ্বিদোষাশ্রিত বাতরক্তে তদপেক্ষা অধিক দোষের প্রকোপ এবং সান্রি- 

পাঁতিক বাতরক্তে ছন্বজ অপেক্ষা আরও অধিক প্রকোপ দুষ্ট হয়। রোগের 
পুর্বোক্ত লক্ষণদ্বারা বাতাদিদোষ নিরুপন করিয়া ওবধ প্রয়োগ করিবে। 

রক্তদৃষ্টিবশতঃ বাতরক্তের চিকিৎসার সহিত কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার সার 

আছে। বাতরক্ত ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ত্বক ও মাংসাশ্রিত বাতরক্তকে 

উত্তান বাতরক্ত এবং মেদ, অস্থি প্রভৃতি ধাতুগত বাতরক্তকে গম্ভীর বাত- 

রক্ত কহে। উত্তান বাতরক্ত অপেক্ষা গম্ভীর বাতরক্ত কষ্টসাধ্য । উত্তান বা 

বাস্ক বাতরক্তে প্রলেপ ও তৈলাদি মর্দন প্রভৃতি একাস্ত আবশ্তক, গন্তীর 

বাতরক্তে বিরেচন ওষধ ও ঘ্বতপান ব্যবস্থা । বাহিক লক্ষণদ্বারা! উভয়বিধ 

বাতরক্তের প্রতেদ নিরূপণ করিয়৷ চিকিৎসাকার্্যে প্রবৃত্ত হইবে । সাধারণতঃ 

বাতিক বাতরক্তে বাসাদিকাথে এবগুতৈল মিশ্রিত করিয়া রোগীকে 

সেবন করিতে দিবে, ইহা স্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বিশেষ উপকার হয়, অথবা 

গুড়,চীকাথে কেবলমাত্র গব্য দ্বত মিশ্রিত করিয়াও রোগীকে সেবন করান 

যাইতে পারে, কিম্বা অমৃতাদ্যগুগ গুলু বা ত্রিফলাগুগ গুলু এই সঙ্গে সেবনের 
ব্যবস্থা করিবে। রোগ পুরাতন হইলে এ সমস্ত গুগগুলু এবং বৃহৎ গুড়,- 

চ্যাদিতৈল বা মহাপিগুতৈল মর্দনেব্ ব্যবস্থা করিবে। পৈত্তিক বাতরক্তে 

পটোলাদিকাথ বা কাশ্র্যাদিকাথ, রোগীকে সেবন করিতে দিবে অথব! 

অমৃতাদ্যগুগ গুলু বা কৈশোরগুগ গুলু সেবন করাইয়া দাত পরিষ্কার হইলে 



বাতরক্ত-চিকিৎসা । ৬৯৭ 

গুড়চ্যাদিলৌহ. যোগসারামৃত বা লাঙ্গলাগ্তলৌহ প্রভৃতি উঁষধ সেবন করিতে 
দিবে, দাস্ত পরিষ্কার আছে কিনা, সর্বদা তদ্বিবয়ে লক্ষ্য রাখিবেঃ কারণ 

দাস্ত পরিষ্কার না হইলে বাতরক্ত কোনও প্রকারে দূরীভূত হয় না । রোগ 
পুরাতন হইলে, অমৃতাগ্য ঘ্ৃত বা পঞ্চতিক্তঘ্বতগুগ গুলু প্রভৃতি উষধ রোগীকে 

সেবন করান আবগ্তক। রক্তপ্রধান বাতরক্তে পেত্তিক বাতরক্তের হ্যায় 

পটোলাদিকাথ ব1 কাশ্বর্্যাদিকাথ সেবন করিতে দিবে । দাহ ও বেদন। 
প্রবল থাকিলে যষ্টিষধু ও বেণারমূলের কাথের সহিত দুগ্ধ ও স্বত মিশ্রিত 
করিয়। তন্ার! শোথস্থান সিক্ত করিবে এবং এ ক্কাথ প্রয়োগের পুর্বে যে 

স্থানে দাহ ও বেদনা থাকে, সেই স্থানের রক্তমোক্ষণ করিবে । অন্তান্ত পিত্ত- 
নাশক দ্রব্যের প্রলেপ দ্বাব্রাও এ দাহ নিবৃত্ত হইতে পারে। এই সকল 
ওঁষধ প্রদান করিয়া রসাত্রগুপ গুলু, অমৃতাগ্ গুগ গুলু, €কশোরগুগ গুলুঃ 

লাঙ্গলাদ্যলৌহ বা গুড়,চ্যাদিলৌহ রোগীকে নেবন করিতে দিবে, কিন্তু ক্লেদ ও 
কণুয়ন লক্ষিত হইলে বা পিত্তের আধিক্য বশতঃ এ স্থান পাকিলে রসান্র- 

গুগ গুলু ও তাঁলতন্ম অতি উপকারী । বিশ্বেশ্বররস ব! মহাতালেশ্বর সেবনেও 
উপকার হয়। রোগের পুরাতন অবস্থায় ক্লেদ নির্গমন ও কণগুতা হ্বাস 

পাইলে, পঞ্চতিস্ুঘ্বত গুগ গুলু বা অমৃতাগ্যত্বত সেবন এবং রুদ্রতৈল বা 

মহারুদ্রতৈল মর্দন দ্বার বিশেষ উপকার হয়। শ্নৈম্মিক বাতরক্তে কটুকাগ্ঘযোগ 
বা অমৃতাদিক্কাথ যথানিয়ষে প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

দ্বাদশায়স, বিশ্বেশ্বররস বা বাতরক্তান্তক রস নূতন ও পুরাতন উভয়বিধ বাত- 

রক্তেই যথান্থপানে সেবনের ংব্যবস্থা করা যাইতে পারে । পুরাতন অবস্থায় 

বৃহৎ গুড় চ্যার্দিটতল বা মহাঁপিওতৈল মর্দনে অনেক উপকার পাওয়া যায়। 
বাতপৈতিক বাতরক্তেও গুড়ুচ্যাদিলৌহ, যোগসারামৃত, লাঙগলাগ্ভলৌহ, 
অমৃতাছ্যগুগ গুলু বা কৈশোরগুগ গুলু এবং অমৃতাদ্যঘ্বত ব1 পঞ্চতিক্তত্বৃত 

সেবনের ব্যবস্থা করিবে । পিতৃশ্নৈন্মিক বাতরক্তে, তালভম্ম, বিশ্বেখররস, 

মহাতালেশ্বরঃ অমৃতাদ্যগুগ গুলু বা কৈশোরগুগ গুলু প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। 

রোগ পুরাতন হইলে তৈল ও দ্বত প্রয়োগদ্বারা অশেষ উপকার হয় । বাত- 
শ্লেম্মিক বাতরক্তে অমৃতাদ্যগুগ গুলু বা ৫কশোরগুগ গুলু এবং বাতরক্তান্তক- 

রস বা দ্বাদশায়স প্রভৃতি. গষধধ এবং রোগ পুরাতন হইলে; মহাঁপিওতৈল। 
২৫ 



৬৯৮ আযুর্বেবদ-শিক্ষা । 

বা বিষতিন্দুকতৈল প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে + পর্ব পৃর্র্বব রক্তমোক্ষণ ও শোথ 
স্থানে বিবিধ প্রলেপ যথারীতি প্রয়োগ করিবে । সান্নিপাতিক রাতরক্তে 

যেদোষের আধিক্য দৃষ্ট হইবে, সেই দৌষধনাশক ওষধ এবং কোষ্ঠকা ঠিন্য 
থাকিলে ও সহ হইলে প্রত্যহ কোষ্ঠগুদ্ধিকারক ওষধ প্রয়োগ করিবে, পিত্তের 

আধিক্য থাকিলে রোগস্থানে প্রলেপ ও ক্কাথ পুনঃ পুনঃ প্রয়োজ্য । তালভন্ম, 

মহাতালেশ্বর, বোগসারামূত, বাতবজ্াস্তকরস, লাঙ্গলাদ্যলৌহ ব1 ছাদশায়স 

দোষের প্রবলতানুসারে সেবন করিতে দ্রিবে। অমৃতাদ্যগুগ গুলুং কৈশোর- 

গুগ গুলু বা ত্রিফলাগুগ গুলু প্রভৃতিও পুর্ব সেবন করান যাইতে পারে। 

রোগ পুরাতন হইলে রোগীকে পঞ্চতিক্তদ্বত গুগ গুলু বা অমৃতাদ্যঘ্বৃত সেবন ও 

গুড়চ্যাদিটতল বা মহাপিগুতৈল গাত্রে মর্দন করিতে দ্রিবে। এইরূপ 

চিকিৎ্সাদ্বার1 রোগ দূরীভূত হয়) রক্তপ্রকোৌপজনিত বাতরক্ত ও পৈন্তিক 
বাতরক্ত এতদূর প্রবল হয় যে, সেই স্থানের পক্কতা৷ বা ক্রেদ্ নির্গমন কোন 
প্রকারেও নিবৃত্ত হয় না, খতুবিশেষে সামান্য হ্রাস হয় মাত্র, কিন্তু গ্রীষ্মাদি 

খতুতে আবার পূর্ববৎ অবস্থা! ধারণ করে । এঁসমস্ত বাতরক্তে রোগীর দীর্ঘকাল 

যথানিয়মে আহারাদির নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্ক। এই রোগ অত্যন্ত 

কঠিন হইলে কুষ্ঠরোগীর ন্যায় নিয়ম পালন ও গুঁষধধ সেবন দ্বারা উপকার 

পাওয়৷ যায় । বাতরক্তের প্রবল অবস্থায় অনেকস্থলে কুষ্ঠরোগের ন্যায় যাবতীয় 

লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ; তখন বিশেষ বিবেচনার সহিত ওষধ প্রয়োগ 

করা কর্তব্য । পৈত্তিক বাতরক্ত ব। বক্তপ্রবল বাতরক্তের পরিণত অবস্থায় 

কুষ্ঠরোগ বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পাবে, কিন্ত বাতরক্তে বাতের আধিক্য এবং 

কুষ্ঠরোগে সমস্ত ধাতুর ক্রির়াবৈষম্য সর্ধত্রই লক্ষিত হয়, পরস্ত তদ্দারা উভয় 

রোগের ভেদ নিরূপণ করা! যায় ; তবে অনেকন্থলে পূর্বোক্ত ওষধসমৃহ প্রয়োগ 
করিলে বিশেষ কোনও বিবেচনার প্রয়োজন হয় না । বাতরক্তের পরিণতা- 

বস্থায় যে সকল গুগ গুলু) তৈল ও ঘ্বৃত প্রভৃতি ওষধ বর্ণিত হুইল, কুষ্ঠরোগেও 

সেই সকল প্রয়োগ কর। যাইতে পারে। 

বাতরক্তরোগে-ওষধ | 

কটুকাগ্ভযোগ |” শসৈন্মিক বাতরজেরমুনূতনাবস্থায় শরীরে তারবোধ, 



বাতরক্ত-চিকিৎসা। ৬৯৯ 

স্পর্শশিক্তির অভাব, রোগস্থানে কণ্ড ও অল্প বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, এই ক্কাথ গোমৃত্রের সহিত রোগীকে পান করিতে দিবে। 

কটুকাগ্যযোগ | কট্কী, পদ্যগ্ুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও শুঠ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে 

সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে | মাত্রা ॥* তোলা ৷ 

গন্ধকাদিলেপ। পৈত্তিক বাতরক্তে বা রক্তাধিক বাঁতরক্তে গাত্র্ফুটন 

ব৷ ক্লেদ নির্গত হইলে, ইহ। উষ্ণ করিয়া মর্দন করিতে দিবে। 

গন্ধকাঁদিলেপ| গন্ধক, গোমুত্র, ছুপ্ধ ও সৈদ্মবলবণ; একত্র মিশ্রিত করিয়া! আলোড়ন 

পূর্বক উষ্ণ করিয়া গাত্রে মর্দম করিতে দিবে। 

বচাদ্যলেপ । বাতশ্নেম্ষোন্বন বাতরক্তে শোথস্থানে বেদনা, তারবোধ 

ও ঝিন্ ঝিন্ কর! প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ উষ্ণ করিয়া 

বেদনা স্থানে লাগাইবে। 

বচাদ্যলেপ | বচ, গৃহধূম (ঝুল), কুড়, শুল্ফা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এই সকল ত্রব্য 

সমভাগে লইয়া জলে পেষণ করিবে। 

রাম্াদিলেপ। বাতরক্তে শোথস্থানে দাহ। বেদনা ও ধর্ম প্রভৃতি 

উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ রোগীর রোগস্থানে প্রদান করিবে । 

রান্নাদিলেগ । রাঁস্সা, গুলঞ্চ, ঘাষ্টনধু ও বেড়েলা, এই সকল সমভাগে লইয়া ছুপ্ধে পেষণ 

করিয়া লইবে। 

কাশ্র্ধ্যাদিকাথ | পৈত্তিক বাতরক্তে, রোগস্থানে দাহ, ঘর্ম এবং 

রোগীর মুচ্ছ?, প্রস্ততি উপসর্গ থাকিলে, এই কাথের সহিত ইক্ষুটিনি।” আন] 

মিশ্রিত করিয়। তাহাকে পান করিতে দিবে। 

কাশ্বরধ্যাদিকাথ। গাঁভারীফল, কিস্মিস্। সোদালেরআঠা, রক্তচন্দন, যাষ্টমধু এবং 
ক্ষীরকাকোলী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮তোলা ; 

এই ক্কাথ ছাকিয়া লইবে | 

পটোলাদিকাথ ॥ পৈত্তিক বাতরক্তে দাহ, ঘর, মৃচ্ছণ এবং পিপাস! 

ভূতি উপসর্গ থাকিলে, এই ক্াথ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 

ইহ! দ্বার। কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বিশেষ উপকার হয়। 



8০৩ আয়ুর্ধবেদ-শিক্ষা | 

পটোলাদিক্কাথ। পল্তা? কট.কী, শতমূলী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও গদ্মগুলধ, 

এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। 

'সিংহাস্তাদিক্কাথ | বাতিক বাতরক্তে রোগস্থানে বা সর্বাঙ্গে বেদনা, 

ধমনী ব। অঙ্গুলি সকলের সন্কৌঁচভাব, কম্প, স্পর্শশক্তির অল্পতা ও কোষ্ঠবন্ধতা 
প্রভৃতি উপপর্ধ বিদ্যমান থাকিলে, এই কাঁথের সহিত এরগুতৈল ॥ তোলা, 

হিং / আনা ও সৈন্ধবলবণ 1 আনা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন 

করিতে দিবে । 

সিংহান্যাদিকাথ। বাসক, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোসক্ষুর। পদ্গুড়,চী, 
এরগমুল ও গোক্ষুর; এই সকল ত্রব্য সমভাঁগে মিলিত ২ €হাঁলা, জল ৩২ তোলা, শেষ 

৮ তোলা। 

গুড় চীকাথ। বাতিক বাতরক্তের নৃতনাবস্থায় শূল, স্ফুরণ, ভগ্নবৎ- 

পীড়া) কুষ্াভা, ধমনী ও অঙ্গুলি প্রভৃতির সক্কোচ, কম্প ও ম্পর্শশক্তির অভাব, 

এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথে গব্য ঘ্ৃত প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে 

সেবন করিতে দ্িবে। বাতরক্তে পিত্তের আধিক্য বশতঃ হস্তপদাদির জ্বালা, 

দাহ, ঘর্্ম, পিপাসা ও মুচ্ছ? প্রস্ৃতি উপসর্গ থাকিলে, ইক্ষুচিনিসহ রোগীকে 

ইহাসেবন করাইবে। বাতরক্তে কফের আধিক্য বশতঃ শরীর ভারবোধ, 
স্পর্শশক্তির হাস, রোগস্থানে অল্প বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই কাথ 
মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

গুড়,চীক্কাথ। কুটউত পন গুড়চী ২ তোল জল ৩২ তে।ল।, শেৰ ৮ তোলা। 

বাসাদিক।থ | বাতিক বা বাতপৈত্তিক বাতরজ্ে বেদনা, ধমনী বা 
অঙ্গুলির সঙ্কোচ, কম্প, ম্পর্শশক্তির অতাব, দাহ ও ঘন্ম প্রভৃতি উপসর্ 

থাকিলে, এই কাথ রোগীকে পেবন করিতে দ্বিবে। 

বাসাদিকাথ। বাঁসক, এরগুমূল, গোস্ষুর, পদ্মগুড়,চী, বেড়েলারমূল ও কুলেখাড়ারমূল; 

এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোল।, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । 

বাসাদিকাথ ( মতীত্তরে )। বাতিক বাতরক্তে হস্তাদিগ্ানে বেদনা, 
ধমনী ও অঙ্গুলি প্রভৃতি স্থানের সক্কোচ, কম্প এবং স্পর্শশক্তির অভাব প্রস্ৃতি 

উপসর্গ প্রকাশ পাইলে অথবা বাতপিত্তাশ্রিত বাতরক্তে অঙ্গুলির সঙ্কোচভাব 
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স্পর্শশক্তির হাঁস, কম্প, শীতক্রিয়ায় অনিচ্ছা, শরীরের স্তব্ধতা, দাহ; ধর্ম, 

তৃষ্ণা ও রোগস্থানের পৰ্কত৷ প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই ক্কাথে এরগ- 
তৈল ॥* তোলা প্রক্ষেপ দিয়! রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

বাসাদিক্কাথ ( মতান্তরে )| বাসক, পদ্বুগুড়চী ও সৌদালের আঠা; এই সকল দ্রব্য 
সমভাঁগে মিগিত ২ তোলা; জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । 

অম্বতাদিকাথ । শ্ৈম্সিক বাতরক্তে স্পর্শশক্তির অল্পতা, রোগস্থানে 

কও, অল্প অল্প বেদন! এবং পিশুশ্নৈম্মিক বাতরক্তে, দাহ, কু" পক্কতা, স্পর্শ- 

শক্তিব্র হ্রাস, অল্প বেদনা ও ঘর্্শ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ক্কাথ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

অমৃতাদিক্কাথ। পদ্নগুলঞ্চ, শু ঠ ও ধনে; এই তিনটা দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, 

জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । 

নবকার্ধিকককাথ | বাতপৈর্তিক বাঁতরক্তে, স্পর্শশক্তির হাস, দাহ, 

ঘর্, ভঙ্গবৎ বেদনা, সদ্ধি ও ধমনী প্রভৃতির সক্ষোচ, রোগস্থানের পক্কতা, 

অঙ্গ বেদনা ও শীতে দ্বেষ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথব। একমাত্র 

পৈত্তিক বাতরক্তে দাহ, ঘর, পিপাসা! ও রোগ স্থানের পন্কতা প্রসৃতি উপসর্গ 

ৃষ্ট হইলে, এই 'কাথ রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। বাতরক্তে এই ক্াথ 

অতি উপকারী । 

নবকার্ষিক্কাথ। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাঁল, মঞ্িষ্ঠা, বচ, কটুকী, গুলঞ্চ ও 

দারুহরিদ্রাঃ এই নয়টা দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইয় ৩২.তালা জলে সিদ্ধ করিবে 

ও ৮ তোল! অবশিষ্ট থাঁকিতে নামাইয়! ছাকিয়! সেবন করিতে দিবে । 

নিম্বাদিচুর্ণ। বাতিক, ্লৈগ্মিক ও বাতগ্রৈম্মিক বাতরক্তে শুলতঙ্গবৎ 

বেদনা এবং ধমনী, অঙ্গুলি ও সঞ্গি-সমূহের সন্কেষচতাব, অঙ্গবেদনা, শরীরে তার- 
বোধ, কও, ও অল্প বেদন! প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই গুষধ রোগীকে 

পদ্মগুলঞ্চের কাথসহ সেবন করিতে দ্রিবে। পৈত্তিক বা পিত্রশ্নেম্মাশিত 

বাতরক্তে দাহ, ঘন্ম ও রুণ্রস্থানের পৰতা প্রভৃতি উপসর্গ দুষ্ট হইলেও ইহ! 

সেবন করান যাইতে পারে, এই ওষধ বাতনুক্তের মধ্য ব। পরিণতাবস্থান্ন 

ব্যবস্থা কর! কর্তব্য । কুষ্ঠ, দত্র প্রভৃতি রৌগেও ইহ! সমধিক উপকারী । 
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নিশ্বাদিচূর্ণ। নিমছাল, পন্মগুলঞ্চেরপীলো, হরীতকী, আমলকী ও সৌমরাজী ; ইহাদের 

প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং শু ঠ, বিডঙ্্ চাকুন্দেমূল, পিপুল, যমানী, বচ, জীরা, কট্কী, 

থদ্দিরকাষ্ঠ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুখা, দেবদার ও কুড়ঃ ইহাদের 

প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা একক্র মিশ্রিত করিবে | মাত্রা_চারি আন! ব অদ্ধ তোলা । 

অস্তাগুগ গুলু । বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈতিক, পিতশ্লৈশ্মিক, সানি 
সি 

পাতিক বা রক্তপ্রবল বাতরক্তে, দাহ, ঘর্মম, কণ্নস্থানের পককতা, কণু,তাঁ, স্পর্শ- 
শক্তির অতাব, ধমনী ও অঙ্গুলি প্রভৃতির সঙ্কোচ, গাত্রবেদনাঃ শীতে দ্বেব ও 

শরীরের স্তব্ধতা গ্রভৃতি লক্ষণের ২।৯টী বা! সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ 
রোগীকে উঞ্জলের সহিত প্রাতে বা সন্ধ্যায় সেবন করিতে দ্রিবে। ইহা 
কুষ্ঠ, ছৃষ্টব্রণ ও দূষিত প্রমেহাদি রোগেও প্রয়োগ করা যায় । এই ওষধ 

বাতরক্তের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় প্রযোজ্য । অন্ুপান-_উঞ্চজল। 

অমৃতাগুগ্গুলু। কুটটিত পদ্মুগুড়.চী/৬ সের,উৎবৃষ্ট গুগৃগুলু এবং কুটউত হরীতকী, আমলা, 
বহেড়া ও পুনর্ণবা ; ইহাদের প্রত্যেকে /২ সের, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ৬৪ সের 

জলে সিদ্ধ করতঃ ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাফিয়া এ কাথ পুনর্বার পাঁক করিবে এবং 

গাঢ় হইলে পাত্র অবতরণ করিয়া! উষ্ণ থাকিতে, উহাতে দশ্তীমুল, রক্তচিতা, পিপুল, শু ঠ, 
হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুলঞ্চের পালো, দীরুচিনি ও বিড়ঙ্গ; এই সকল দ্রব্যের 

প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা ও তেউড়ীমুল চূর্ণ ২ তোলা প্রদান করিবে ও পুন:পুনঃ দর্ববা দ্বারা 
আলোড়ন করিবে । মাত্রা ।* আন! বা ॥০ তোলা । 

কৈশোরগুগ গুলু । বাতিক, পৈত্তিক+ বাতপৈত্তিক, সান্নিপাতিক বা 

রক্তপ্রবল বাতরক্তে দাহ, ঘর, রুণ্রস্থানের পক্কতা, কতা, রক্তাভা, স্ফীততা, 

স্পর্শ শক্তির হাস, অঙ্গুলি সমূহের সঙ্কোচতাবঃ গাত্রবেদনা ও শীতে দ্বেষ 

প্রভৃতি লক্ষণ একত্র ব। পৃথক্ লক্ষিত হইলে, এই ওষধ রোগীকে প্রথম, মধ্য 
বা পুরাতন অবস্থায় প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে উক্চজলসহ সেবন করিতে 

দিবে। কুষ্ঠরোগেও ইহ প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। 

কৈশোরগুগগুলু। পো্টলীবদ্ধ মহিষাক্ষগ্ুগ গুনু /২ সের, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া 

ইহাদের প্রত্যেকে /২ সের,পদ্মগ্ুলঞ্চ /8 সের, পাকার্থ জল ৯৬ সের,শেষ ৪৮ সের । এই ক্কাথ 

ছাকিয়া লইপ্লা তাহাতে পো্উটলীবদ৷ গুগ.গুলু গুলিয়া পুনর্ধবার লৌহপাঞ্জে পাক করিবে। 

গাঢ় হইলে পাত্র অব৩রণ করিবে এবং ক্কাথ শীতল হইলে উহাতে হরীতকা, আমলকী; 
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বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও বিড়ঙ্গ ; ইহাদের প্রতোকের চুর্ণ৪ তোলা, তেউড়ীমূল ও 

দ্তীমূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, পদ্মগুড়,চীর পাঁলো ৮ তোলা প্রদান করিয়া 
আলোড়ন করিবে | মাত্রা ।* আন! বা ॥* তোলা। 

রসাভ্রগুগ গুলু। পেত্তিক ব। রক্তপ্রবল বাতরক্তের মধ্য বা পুরাতন 

অবস্থায় অতিশয় দাহ, ধর্ম, মৃচ্ছণ, রুণ্রস্থানের পক্কতা, কথুত| ও ক্লেদ নির্গয 
ব। গলিত প্রায় অবস্থা হইলে অথব। এ স্থানের অসাড় ভাব, অঙ্গুলি সমূহের 
সঙ্কোচ ও বেদন! প্রভৃতি লক্ষণের ২১টী বা সমস্ত লক্ষণ এক সময় 
প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে অপরাহে বা প্রাতে উষ্ণজলসহ সেবন 

করাইবে। ইহ! গলিত কুষ্ঠার্দিরোগেও প্ররোগ করা যাইতে পারে। অন্রু- 

পান-_গুলঞ্চের কাথ। রর 

রসান্র গুগগুলু। পন্পগুলঞ্চ /২ সের, ময়লা রহিত উৎকৃষ্ট গুগৃগুনু /১ সের, হ্রীতকী, 

আমল! ও বহেড়! ; ইহাদের সনভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /8 সের । এই 

কাথে শোধিত পারদ ও গন্ধকের প্রত্যেকের ৪ তোল! দ্বারা কঙ্জলী করিয়া এ কজ্জলী 

৮ তোলা এবং অভ্র ৮ তোলা! প্রদান করিয়। পাক করিবে ও ধন হইলে পাত্র অবতরণ করিয়া 

উহ্থাতে শট ই, পিপুলঃ মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দন্তীমূল, পদ্মগুলঞ্চের পালো, রাখাল- 

শশীরমূল, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর ও তেউড়ীমূলঃ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোল পরিমাণে 

নিঃক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিবে । মাত্র! ॥« তোলা বা ১ তোলা। 

ব্রিফল] গুগ গুলু । বাঁতিক, বাতপৈত্তিক ও সাব্লিপাতিক বাতবক্তে 

রুগ্নস্থানে শুল, তগ্বৎ পীড়া, কৃষ্ণাতা, অঙ্গুলিসমূহের সষ্কোচতাব, অঙ্গবেদনা, 

দাহ, ঘর্্ম, মৃক্ছ? ও গ্রকৃত। প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ গুলঞ্চের 
কাথসহ রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। বাতিক ও বাতপৈত্তিক বাতরক্তের 

পুরাতন অবস্থায়ও ইহা প্রয়োগ করা যায়। 

ব্রিফলাগুগগুনু। হ্রীতকী, আমলা, বহেড়।' আতইব, দেবদারু, দারুহরিন্ত্া, মুখা, 

ফল সা, খদিরকাষ্ঠ, পিয়াশাল, ডহরকরপ্ৰ, গুলধ্চ, সৌদালেরআঠা, চিরতা, নিষছাঁল, 

কট্কী, ইন্দ্রধব ও পল. তা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইবে এবং সর্ব সমষ্টির আটগুণ জল 

দ্বারা সিদ্ধ করিবে, অনন্তর চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে এ ক্কাথের অর্ধাংশ গুলঞ্চচূর্ণ উহাতে 

প্রদান করিয়া ১ রাত্রি রাখিবে, পরে ছাকিয়া শিলাজতু ও শোধিত গুগগুলু সমানাংশে উক্ত 

্লাথের ছয় ভাগের একভাগ লইয়া & ক্কাথ ছ্বারা ৭ দিন ভাবনা দিষে। অনস্তর উহার 
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সহিত শুক্ত /১ সের, স্বর্ণমাক্ষিক /৭* পোয়া? মলু /4* পোয়া ও ঘ্বৃত /৭৭ অর্দাপোয়। 

মিঅিত করিবে । নাত্রা--॥০ তোল]। 

গুড় চ্যাদিলৌহ । পৈত্তিক, বাতটৈত্তিক বা রক্তপ্রবল বাতরজে 

অত্যন্ত দাহ, ঘর্্ম ও মুচ্ছ7 প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং হস্তপদাদি 

স্বুটিতপ্রীয়, অথচ কু ও ক্লে নির্দত হইলে, এই ওঁষধ ধনে ও পল্তার 
জলস্হ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । রোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় ইহা 
প্রয়োগ কর) ষাঁয়। 

গুড়,চ্যাদিলৌহু। প্রস্ততবিধি ৪১৬ পৃষ্ঠায় দুষ্টব্য। 

লাঙ্গলাগ্ভলৌহ ॥ পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, সান্লিপাঁতিক ব। রক্তপ্রধান 

বাতরক্তের প্রথম ও মধ্য অবস্থায়, দাহ, ঘর্ম, পিপাসা, শূল, ভঙ্গবৎপীড়া, 

ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধি সমূহের সক্কোচ, অগবেদনা, কম্প, কু ও ক্রেদ্- 

নির্গম প্রভৃতি উপসর্গ সমূহের অধিকাংশ প্রকাশ পাইলে, এই ওুধধ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা বক্তপ্রবল বাতরক্তরোগে সমধিক 

উপকারী । বাতরক্তে সর্ধশরীরে ক্ষত হইলে, ইহ| প্রযোজ্য । অন্ুপাঁন-- 

গুলঞ্জের কাথ। 

লাঙ্গলাছ্লৌহ। ঈশ লাঙ্গলারমূল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, জরিনা? বহেড়া, 

কিস্মিস্ ও শোধিত গুগ গুলু; এই সকল দ্রব্য সমভাঁগ এবং সর্সমান লৌহ; সমস্ত একত্র 

করিয়া টাবালেবুর রস ও ত্রিফলার কাথদ্বারা যথাক্রমে মর্দান করিবে | বটী২ রতি। 

যোগসারামৃত । পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক বা সানিপ্লাতিক বাতরক্তের 

নৃতন ও মধ্যাবস্থায় রুগরস্থানে দাহ, ঘর্ম কও শোথ, স্পর্শীসহত্ব, ধমনী ও 
অঙ্গুলি সমূহের সক্কোচ, অঙ্গবেদনা, শূল্ল, শীতে ধেষ, শরীরের স্তব্বতা, কম্প, 
স্পর্শশিক্তির অভাব, রুগ্রস্থানের অপেক্ষাকৃত শীতলতা, শোথ ও শরীর তার- 

বোধ প্রভৃতি লক্ষণের যুগপৎ সমস্ত বা ২৩টী প্রকাশ পাইলে; এই গওঁধধ 

জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দ্বিবে। 

যোগসারামৃত। শতমুলী, -গারক্ষচাকুলে, খিস্তারকবীজ ভূম্যামলকী, পুনর্ণবা, গুলঞ্চের- 

পালো, পিগ্পলী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ৮* তোলা এবং এ সকল 

চুর্ণের অদ্ধীংশ ইক্ষুচিনি একত্র মিশ্রিত করিবে, পরে দুঢ়পান্ধে ওষধ রাখিয়া তাহাতে 
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মধু /৮সের ও গন্াঘৃত /৪সের প্রদান করিয়! দণ্ডদঘারা আলোড়ন করিবে, পরে দারুচিনি, 

এলাইচ ও তেজপাতা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোল! মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা-_ 
/* আনা হইতে ॥* তোলা । 

বিশ্বেশখ্বররস | শ্রমিক, পিত্রশ্মৈম্মিক বা রক্তপ্রধান বাতরক্তে শরী- 

রের গুরুতা, রগ্রস্থানের ফুলা» কও,ঃ অল্প বেদনা, স্পর্শশক্তির হ্রাস, প্রবল দাহ, 

ঘন্ম, চিমৃচিম্ বেদনা কুগ্রস্থান হইতে ক্লেদ নির্গমন, ইত্যাদি লক্ষণের ২।৩টি 

বা সমস্ত যুগপৎ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ অতি উপকারী । অন্ুপাঁন-- 
গুলঞ্চের ক্কাথ । 

বিশ্বেশ্বর রস | শোধিত পারদ ১* ভাগ ও শোধিত গন্ধক ১০ ভাঁগ একত্র কঙ্জলী করিবে, 

পরে বিষ ৫ ভাগ, তুতেভম্ম ১০ ভাগ, পলাশবীজ ৫ ভাগ এবং কণ্টকারী, করবীর, ধুতুরা, 

হাডযোৌড়ালত1, নীলগাছ, জটামাংসী, দারুচিনি, শোধিত কুচিল। ও শোধিত ভেলা ; এই 

সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১* ভাগ লইয়া সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ংরতি 
বা৩রতি। 

বাতরক্তান্তকরস । ধৈম্মিক বাঁতরজ্ের নূতন ও মধ্যাবস্থায় শপীরে 

ভারবোধ,স্পর্শশক্তির অন্পতা,রুগ্রস্থানের অপেক্ষাকৃত শীতরতা, মন্প বা অধিক 

বেন! এবং বাতশ্ৈম্মিক বাতরক্তে ফুলাস্থানের কুক্ষতা, ধমনী, অঙ্গুলি ও 

সন্ধিস্থান সকলের সঙ্কোচঃ গাত্রবেদন1, অতিশর যন্ত্রণা, শীতে অনিচ্ছা বা ঘর 

প্রস্তুতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই গুঁধধ নিমপাতা, নিমপুষ্প ও নিমছালমচুর্ণ 
সমভাগে মিলিত অন্ধ তোলা ও ঘ্ৃতসহ, রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

ইহ সেবনে বাতরক্তের যাবতীয় উপদ্রব বিনষ্ট হইয়া! থাকে । হস্ত ও পদাদি 
গলিতপ্রায় হইলেও) এই ওধধ প্রয়োমে সমধিক উপকার হয়। 

বাতরক্তাস্তকরস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হরিতাল, মনঃশিলা, শিলাজতু, শোধিত 

গুগ গুলু, বিড়ঙ্শীস, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, সড ঠ, পিপুল, মরিচ, সৌমরাজী, পুনর্ণবা, 

দেবদারু, রক্তচিতা, দ।রুহরিদ্রা] ও শৌধিত শেত অপরাজিতারমূল; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ 
সমভাগে লইয়! মর্দন পূর্বক হরীতকী, আমলা ও বহেড়ার নিলিত ক্লাথ এবং তৃঙ্গরাজের রস 

দ্বারা যথাক্রমে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী১ রতি। 

তালভম্ম। রক্তপ্রবল বাতরক্তে হস্ত পদ বা অঙ্গুলি গলিতপ্রায় 

হইলে অথবা ক্ষত, কু, ক্লেদ নির্গমন, অতিশয় দাহ, চিম্চিম্ বেদনা এবং 

৬ 
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পিশ্তপ্লৈম্মিক বাতরক্তে পিপাসা, ঘর্মম, ক অল্প বেদন| ও শরীরের গুরুতা; 
প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

ইহ! গলিতকুষ্ঠ, বিস্ফোটক, চর্ম্দল প্রভৃতি রোগেও অতি উপকারী । সান্নি- 

পাতিক বাতরক্তেও ইহা প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। অন্ুপান-_-নিমপাতা, 

পুষ্প ও ছাল চূর্ণ এবং গব্য ঘৃত। 

তালভসম্ম। শোধিত বংশপত্র হরিঘাঁল ৬৪ তোল! ও বিষ ২তোলা , এই উভয় ভ্রব্যকে 
শ্বেত অকড়ের রসে মর্দন করিয়া একটী পিগাকার করিবে, পরে একটি হাঁড়ির নিয়ে পলা- 

শের ক্ষার ১৬ তোলা! রাখিয়া তাহার উপর এ গোলক স্থাপন পুর্বক ২৪ তোলা আপাংক্ষার 

উহ্থার উপর প্রদান করিবে, পরে স্থালীর মুখে শর! স্থাপন পূর্বক সন্ধিস্থল উত্তমরূপে বন্ধ 

করিয়া লেপন করিবে, অনন্তর পাত্র চুল্লীর উপর রাখিয়া অহোরাত্র অগ্নিতে পাক করিবে, 

এইরূপে এ হরিতাল ভম্মীভূত'হইয়া কপূ€রের স্যার দৃষ্ট হইবে | মাত্রা ২ বৃতি। 

মহাতালেশ্বররম। বক্তপ্রধান বাতরক্তে, কণ্ড,ঃ হস্তঃ পদ; অঙ্গুলি 

হইতে কেদ নির্গম, অতিশয় দাহ ও চিমৃচিম বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ এবং পিত্ত- 

শ্শৈষ্মিক বাতরক্তে পিপাসা, ঘর্ম ও অন্তান্ত উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই 

উুঁধধ নিমপাতা, নিমছাল, নিমপুষ্প ও গব্য ঘ্ৃতসহ মিশ্রিত করিয়া! রোগীকে 
সেবন করিতে দ্রিবে । গলিত কুষ্ঠ, বিস্ফোট, চর্মদল ও শূল প্রভৃতি রোগেও 

এই গুঁষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সান্নিপাতিক বাঁতরক্তেও ইহ] 

প্রয়োগে উপকার হয় । 

মহাঁতালেশ্বর রস। পূর্ধবোক্ত তালভন্মের নিয়মান্ুসারে ভস্ম হ্রিতাল এবং গন্ধক সম- 

ভাগে গ্রহণ করিয়া! উভয়ের সমান অমৃতীকরণ নিযনমান্সারে তাঅভনম্ম গ্রহণ করিবে এবং এ 

তিনটা দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া বানুকাযন্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি। 

দ্বাদশায়ন | শ্নৈম্মিক, বাতশ্নৈম্মিক বা সান্লিপাতিক বাতরক্তে 
গুরুতা, স্পর্শশক্তির অল্পতা, কণুতা, অল্প বেদনা ধমনী; অঙ্গুলি ও সন্ধিসমূহের 
সক্কোচ, দাহ, পিপাস। ও মোহ প্রভৃতি লক্ষণের ২৩টী বা সমুদয় লক্ষণ একত্র 

মিলিত হইলে, এই উঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । শ্রেক্মিক বাতরক্তের 

প্রবলাবস্থায় এই ওঁষধধ অতি উপকারী । সান্নিপাতিক বাতরক্ত, গলিত- 

কুষ্ঠ, আমবাত-ও জলোদর প্রভৃতি রোগে এই ওঁধধ প্রয়োগ করা যায়। অন্ু- 
পাঁন-_গুলঞ্চের ক্কাথ বা! নিমের কাথঃ। 
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দ্বাদশীয়স। স্বর্ণমাক্ষিক, হিহুলঃ লৌহ, রসসিন্দুর, বঙ্গ, গুক্তিভম্মঃ তামা, অভ্র, সমুদ্র- 

ফেণ, কুক্কুম, স্বর্ণ, সীসা, রক্তচিতা হিং, শু ঠ, পিপুল» রিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, 

শজিনাবীজ, বনযমানী, যমানী, রসুন, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, এই সমস্ত চূর্ণ একত্র আদার রসে 
মর্দন করিবে। বটী ১ রতি। 

গুড়ুচীঘ্ুত | বাতিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা, 

হস্তপদাদ্ির সঙ্কোচ, অঙ্গে বেদন। ও শরীরের কশতা প্রতি উপসর্গ প্রকাশ 

পাইলে ও বাতপিত্তাশ্রিত বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায়, এই দ্বত রোগীকে 

সেবন করান যাইতে পারে। অন্ুপান-_উক্ণছুগ্ধ । 

গুড়,চীঘৃত| গব্যঘ্ৃত /৪ সের | যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্--কুটিত পদ্প- 

গুলধ /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোছুদ্ধ ৪ সের। কক্বদ্রব্য-_পদ্গুগুড়,চী 

/১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা__॥* তোলা । 

অযৃতাগ্যঘ্ধত। পৈত্তিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় রোগীর দাহ, 

মোহ, পিপাসা, রুগ্রস্থানের রক্তাত। ও অন্ঠান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং 

বাতপৈত্তিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা, কুগ্রস্থানের কুষ্ণাতা) 

রুক্ষতা ও বেদনা, ধমনী ও অঙ্গুলি সমূহের স্ফরণ ভাব প্রতৃতি উপসর্গ 

দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অথবা সান্িপাতিক বাতরজ্ের পুরাতন অবস্থায়, এই 

ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। ইহা কো্ঠশুদ্ধিকারক। বাতরজ্ের 

সহিত অন্ঠান্ত উপদ্রব অর্থাৎ প্রমেহ ও জীর্ণজ্বর, প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে; 

এই দ্বত সেবন করান্ যাইতে পারে। এততিন্ন ক্রোষ্টকণীর্যরোগে ও আম- 
বাতে বায়ুর প্রবলত। থাকিলে এবং মৃত্রকচ্ছাদিরোগে এই দ্বৃত প্রয়োগ কর 

ঘায়। অনুপান--উক্ণহুগ্ধ। 

অমৃতাদ্যঘ্বৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যখানিয়শে মুচ্ছপাক করিবে। আমলকীর রস 

/৪ সের। জল ১৬ সের। কক্ন্্ব্য-_পঞ্লমগুড়,চী, বষ্টিমধুং কিস্মিস্, হরীতকী, আমলা, 

বহেড়া, বাসক, সোন্দাল, শ্বেতপুনর্ণবা, দেবদীরু, গোক্ষুর, কট্কী, শতমূলী, পিপুল, 

গাম্তারীফল, রাস্তা, কুলেখাড়া, এরওমুল, বিস্তারকবীজ, মুখা ও নীলহন্দি; এই 

সকল ব্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। বথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 

মাত্রা--]॥০ তোলা। 
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পঞ্চতিক্তঘৃতগুগৃগুলু। পৈত্তিক বাতরকজ্তের পুরাতন অবস্থায় দাহ, 
ঘশ্শ, কণ্রস্থানের রক্তাতা এবং বাতপৈত্তিক বাতরক্তে কুগ্রস্থানে তগ্নবৎ পীড়া, 
কৃষ্ণবর্ণীতা, ধমনী ও অঙ্গুলিসমূহের সক্কোচঃ দ্বাহ ও ঘর্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ 

পাইলে ও সান্নিপাতিক বাতরক্তে কণ্ড স্থান হইতে ক্রেদনির্গমন, রুগ্ন স্থানে 

দাহ, ঘর, বেদন! ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ 
উষ্তদুপ্ধসহ সেবন করাইবে। 

পঞ্চতিক্তঘ্ৃতগুগ গুলু । গব্যঘূত /8 সের | বথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে! কাখ্যন্ব্য-_ 

নিমছাল, পদ্পগুড়,চী, বাসকছাল, পটোলপত্র ও কণ্টকারী; ইহাদের প্রত্যেকে ৮* তোলা, 
উৎকৃষ্ট পরিক্ষত পোট্টলীবদ্ধ গুগ গুলু ৪* তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের থাকিতে 

ছাঁকিয়৷ উষ্ণ থাকিতে পোট্টলীবদ্ধ গুগ গুলু কাথের সহিত গুলিয়া.লইবে এবং এঁ ক্াথ দ্বৃতে 
প্রদান করিবে | কক্ধদ্রব্য--মাকনাদি, বিডঙ্গ, দেবদার, গজপিপ্ললী, যবক্ষার, সার্জিমাটী, 

শুঠ, হরিত্রা, শুল্ফা, চই, কুড়, লতাফট.কী, মরিচ, ইন্দ্রধব, জীরা, রক্তচিতা, কটকী, 

রক্তচন্দন, বচ, পিপুলমূল, মগ্রিষ্ঠা, আতইষ, হরীতকী, আমলা, বহেড়! ও বনযমানী, ইহাদের 

প্রত্যেকে ২ তোল! ; বথানিয়মে ঘ্বত পাঁক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 

মহাতিক্তকঘ্ুত | পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক বাতরক্তের পুরাতন অব- 

স্থায় শরীরের কৃশতা, বামুর প্রকোপ বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা, ধমনী ও অঙ্গুলি 

প্রন্থতি স্থানের সঞ্কেচ এবং প্রমেহ ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি উপসর্থ থাকিলে, কৃশ 

ও দুর্বল রোগীর পক্ষে এই ওধধ অতি উপকারী । বিসর্প, অন্পিত্ত, পাওু- 

রোগ, বিক্ষোট প্রভৃতি রোগেও এই ঘ্বৃত সেবনে অবস্থা বিশেষে বিলক্ষণ 

উপকার হয়। 

মহাতিক্তকঘ্ৃত। প্রস্ততবিধি ৪১৭ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 

গুড় চীতৈল। বাতিক বা বাতপৈত্তিক বাতরক্তরোগের পুরাতন 

অবস্থায় স্থানের রুক্ষতা, কৃষণাতা, দাহ, ঘর্ম, ধমনী ও অস্কুলিসমূহের সক্কোঁচ, 

অন্গবেদন। ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর গান্রে 

মালিশ করিতে দিবে। রাত্রিতে নিদ্রাহাস হইলে, এই তৈল রোগীর মাথায় 

যথারীতি মর্দন করাইবে। 

গুড়,টীতৈল। প্রাস্ততবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠীয় ভ্রষ্টব্য। 
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রৃহৎ গুড় চীতৈল । বাতিক,বাতপৈত্তিক,পিতগ্নৈত্মিক ও সান্লিপাতিক 

বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় বায়ুর আধিক্য বশতঃ রুগ্রস্থানের কৃষ্ণাভা, দাহ; 

ঘর্শ, ধমনী ও অঙ্গুলির সঙ্কোচ, অঙ্গবেদনা, কম্প, কোষ্ঠবদ্ধতা ও নিদ্রার 

অল্পতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর সর্ধাঙ্গে ও মস্তকে 

মালিশ করিতে দ্রিবে। পিত্তের আধিক্য বশতঃ দাহ, মুচ্ছণ, ঘর্শা প্রভৃতি 
প্রবল হইলে, এই তৈল মর্দনে সমধিক উপকার হয়। 

বৃহৎ গুড়,চীতৈল। প্রস্ততবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

রুদ্রেতৈল। রক্ত প্রধান বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় হস্ত, পদ ও অঙ্গুলি 
গলিতপ্রায় ও তাহ। হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে এবং পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক 

বাতরক্তে দাহ? ঘন্মঃ অঙ্গুলি ও সন্ধিস্থানের সক্কোচ, রোগস্থানে বেদনা, কষ্ণাতা। 

প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল যথানিয়মে মর্দন করিতে দিবে । 

কুষ্ঠরোগেও ইহা প্রয়োগে উপকার হয়। 

রুদ্রতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে। ক্কাখ্যত্রব্য-_পদ্মগুড়টা 
/8 সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। গোহ্ঞ্ধ /৪ সের। বাসকপাতার রস /8 সের। 

কক্বত্রব্য-_পুনর্ণবা, কীচা হরিজ্রা, নিমছাল, বেগুণ, বৃহতী, দারুচিনি, কণ্টকারী, করঞ্জ, 

নিসিন্দা, বাসকছাল? আপাঙ, পলতাপাতা, ধুতুরা” দাড়িমখোসা, জয়স্তীমূল ও দস্তী ইহাদের 

প্রত্যেকে ৪ তোলাঁ। গন্ধদ্রব্-_কৃষ্ধাগুরু, শটী, কাকলা, রক্তচন্দন, গেঠেলা, নখী, খট্টাশী, 

নাগেশ্বর, কুড়, বচ, কুন্দুরুখোটা, শৈলজ, বালা, যষ্টিমধুং জটামাংসী, শিলারস, রেণ.কা, 
এলাইচ, সরলকাষ্ঠ ও লালুকা; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, ষথানিয়মে তৈলপাক করিয়া 
ছাকিয়া লইবে। 

মহারুদ্রেতৈল | পৈত্তিক বাতরক্তের পুরাঁতন অবস্থায় দাহ,ঘর্্ প্রভৃতি 

এবং বাতপৈত্তিক বাতরক্তে দাহ, ঘর্ম্, রোগস্থানে বেদনা, কষ্ণাতা, অঙ্গুলি 

ও সন্ধিসমূহের সঙ্কৌচ এবং অন্তান্ত উপসর্গ প্রকাশ পাইলে ও রক্তপ্রধান 
বাতরক্তে হস্ত; পদ বা অঙ্গুলিস্থান স্ফুটিত হইয়া ক্রেদ নির্গত হইলে, এই তৈল 
প্রয়োগ করিবে । কুষ্ঠরোগেও এই তৈল প্রষ্বোগ করা যাইতে পারে। বাত- 
শ্নেগ্সিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় ইহা অতি উপকারী । 

মহারুদ্রতৈল। কটুতৈল /8 সের | যথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে। বাসকপত্ররস /৪ সের। 
ক্কাথ্যস্্রব্য-_পদ্সুগ্ডড়,চী /৮ সের, জল ৬৪ পের, শেব ১৬সের। কক্তত্রব্য__পুনর্ণবা, হরিদ্রা। 
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নিমছাল, বেগুণ, দাড়িমেরখোসা, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটারমূল, বাঁসকছাল, নিসিন্দা, 
পল্তা, ধুতুরা, আপাঙ.মুল, জয়ন্তী, দস্তীঃ হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকে 
৪ তোলা, বিষ ১৬ তোলা, শু ঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকে ২৪ তোলা; পাকার্থ 

জল /৪ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 

মহাপিগুতৈল | বাতিক, গ্নৈন্সিক, বাতশ্সৈস্থিক) পিত্রশ্ৈত্মিক ও সানি 
পাতিক বাতবজ্তের তিন্ন তিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ ধমনী ও অঙ্গুলি 
প্রভৃতির সঙ্কোচ, অঙ্গবেদনা, ম্পর্শশক্তির অতাব, ভারবোধ, দ্বাহ, ঘর্ম ও 
কণু,তা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল অতি উপকারী । বাত- 

রক্তের প্রবল অবস্থার গ্রন্থি স্থানে বেদন! থাকিলে, এই তৈল প্রয়োগে সমধিক 
উপকার হয়ঃ এতত্িনন গ্রন্থিবাত, আমবাত ও কুষ্ঠ প্রভৃতি বোগেও এই তৈল 

প্রয়োগ করা যায়। 

মহাপিগুতৈল। কটুতৈল /৪ সের বথানিয়মে মুচ্ছীপাক করিবে । কাথ্যদ্রব্য_-পল্পু- 

গুড়,চী ১২।০ মের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। সোমরারী /১২1০ সের, জল ৬৪ সের, 

শেষ ১৬ সের। গন্ধভাহুলে ১২॥” সের, জল ৬৪ সের, শেৰ ১৬সের। গোছ্প্ধ ১৬ সের। 

কক্ধত্রব্য--শিলারস, ধুনা, নিসিন্দা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দিদ্ধিপাতা, বৃহতী, 

দস্তীমূল, কাঁকলা, পুনর্ণবা, রক্তচিতা, পিপুলযূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রী, শ্বেতচন্দন, 

রক্তচন্দন, খট্রাসী, করপ্, রাইসরিষা, ফোমরাজীবীজ, চাকুন্দেবীজ, বাসকছাল, নিমছাল, 
পলৃতা, শ,কশিশ্বীবীজ, অশ্বগন্ধ৷ ও সরলকা্ঠ ঃ ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা | যথাবিধি তৈল 
পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। 

বিষতিন্কতৈল। বাতিক ও বাতশ্মৈত্মিক বাতরক্তের বিবিধ লক্ষণ 

প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ ত্বকের ভিন্নবর্ণতা, স্পশশক্তির, অভাব, ধমনী ও 

অঙ্গলির সঙ্কোচ, হস্তপদীদি ও অঙ্গুলি হইতে ক্লেদ নির্গম ও তৎ্সঙ্গে 

বেদন! প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল অতি উপকারী। 

বায়ুর প্রকোপবশতঃ শরীরের ম্পর্শশক্তির একবারে লোপ হইলে, এই 
তৈল প্রয়োগ কর যাইতে পারে । কুষ্ঠরোগেও ইহ! প্রয়োগে সমধিক উপ- 

কার হয়। 

বিষতিম্ৃকতৈল। তিলতৈল /৪ সের। হথানিয়মে মুচ্ছণাপাক করিবে । কাথ্যপ্রব্য_. 
কুচিলাবীজজ /৪ সের, জল ৩২ সের, শেষ /৮ সের | শজিনা মূলের ছাল /২ সের, জল ১৬ 

সের, শেষ /8 সের পালিধা মাদার মূল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /8 সের! কৃষ্ণধুতুরা /২ 
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সের, জল ১৬ সের, শেষ /8 সের । বরুণছাঁল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /8 সের । রক্ত- 

চিতার পাতা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। নিসিন্দাপাতার রস ৪ সের । সীজপত্রের 

রস /৪ সের । অশ্বগন্ধার ক্কাথ /৪ সের । জয়্তীপত্রের রস /৪ সের। কক্কপ্রব্য--রম্ুনঃ সরল- 

কাষ্ঠ, যাষ্টিমধুঃ কুড়, সৈন্ধব বিটুলবণ, রক্তচিতা, হরিদ্র1'ও পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোল!। 

যথান্য়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 

শরিবাদ্তৈল। রক্তপ্রধান বাঁতরক্তে হস্তপদাদি গলিতপ্রায় এবং 
চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিকৃতি ও এঁ সকল স্থান হইতে ক্রেদ নির্গত 

হইলে এবং পৈত্তিক বাতরক্তে প্রবল অঙ্গদাহ ও ঘর্শা প্রভৃতি লক্ষণ বিগ্যমান 
থাকিলে, এই তৈল মর্দন করিতে দিবে । ইহ1 গলিতকুষ্ঠ ও চর্্মদ্ল, প্রভৃতি 

রৌগেও অতি উপকারী । 

শীরিবাদ্যতৈল। তিলটতৈল /৪ সের! ষথানিয়ষে মৃচ্ছণপাক করিবে । গোদপ্ধ /3 

সের! কানরাঙ্গীর রস /৪ সের | কাথা্রনা--অনন্তমূল, নিমছাল, কুমড়া, পু'ইশাক, বিড়, 

মাষাণী ও গুলঞ্; এই সকলদ্রব্য মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের | কক্ষদ্রব্য-_ 

কাকোলী, ক্ষীরকাকো লী, জীর1, কৃষ্ণচজীর1, অশ্বগন্ধা, অনম্তমূল, শুল ফা, হুদলে, মঞ্জিষ্ঠা, 

মোম, গুলঞ্চ, অনন্তমূল, পূণ, সৈন্ধবলবণ ও বরক্তচন্দন ; এই সকল ভ্রব্য মিলিত /১ সের। 
যথানিয়মে তৈল পাক করিগপ! ছাঁকিয়া লইবে। 

বাতরক্তে--ভ্বর-চিকিৎসা | 

বৃহৎ গুড়চ্যাদিকাথ | বাতিক, পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিক বাতরক্তে 

কোষ্ঠবদ্ধত', দাহ, ঘর্্ম, পিপাসা, হস্তপদাদির সঙ্কোচ এবং অন্যান্য উপসর্ণ 

দুষ্ট হইলে ও ততৎসঙ্গে অল্প জর বিগ্ভমান থাকিলে, এই কাথ রোগীকে সেবন 

করিতে দিবে, অরের সহিত কাস ও শ্বাস থাকিলে, & কাথে পিপুলচর্ণ 
| আ'ন। প্রক্ষেপ দিয়। পাঁন করাইবে । 

বৃহৎ গুড়,চ্যাদি রাখ । প্রস্ততবিধি ৭২ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। 

ঘনচন্দনাদিকাথ । পৈত্তিক বা পিত্তশ্নৈম্মিক বাঁতরক্তে দাহ, ঘন্ম ও 

পিপাসা! প্রসৃতি লক্ষণ এবং তৎসঙ্গে অল্প জর বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্কাথ 

রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। 

ঘনচন্দনাদি কাথ। প্রস্ততবিধি ৭৩ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 
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বাতরক্তে-গাত্রবেদনা-চিকিৎসা | 

বাতগজান্কুশ | বাতিক বা বাতষ্মৈম্মিক বাতরক্তের বিবিধ লক্ষণ 

প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে গাত্রবেদনার আধিক্য থাকিলে, এই ওষধ প্রত্যহ 

নিসিন্দাপাতার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে । 

বাতগজাকুশ। প্রস্ততবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 

রাক্সাসগ্ডক । বাতিক বা বাতশ্নৈম্মিক বাতরক্তের বিবিধ লক্ষণ 

প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধত। ও গাত্রবেদনা সমধিক লক্ষিত হইলে, 

এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

রাক্নাসপ্তক। প্রস্ততবিধি ৫৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

বাতরক্তে-- পথ্য | 

বাতরক্তরোগের নৃতন ও পুরাতন উভর অবস্থায় কোষ্ঠশ্ুদ্ধি কারক অথচ 

মুছপাক দ্রব্য রোগীকে সেবন করিতে দিবে, গুরুপাক দ্রব্য সেবন একেবারে 

নিষিদ্ধ । পুরাতন শালি তগঙুলের অন্ন, ছোলা, মুগ ও অড়হর প্রভৃতির যুষ, 

বেতোশাক; করলা, উচ্ছে, নটেশীকঃ বেতের ডগা, গন্ধভাছসেশীক, পল্তা, 

পটোল ও পাকা কুমড়া প্রভৃতির ব্যপ্তরন, কাঁশীরচিনি, ঘ্বৃত, ছাগছুপ্ধ বা 

গব্যছুপ্ধ প্রভৃতি পথ্য এই রোগে হিতকর । জ্বর ও গান্রবেদনা প্রবল থাকিলে, 

অন্নাহার বন্ধ করিয়। লঘৃপথ্য প্রদান করা আবন্তক । বাতরক্তরোগে 

দিবানিদ্রা, ব্যায়াম, অগ্নির উত্তাপ, ভ্ত্রীসহবাঁসঃ মাষকলাই, মটর, কুলখ- 

কলায়, জলজ প্রাণীর মাংস, মৎস্য, দধি, ইক্ষু, মূলা, অন্দ্রব্য, শাক এবং শ্লেম্ম- 

বর্ধক অন্তান্ত সমস্ত দ্রব্য অপথ্য। 

উরুস্তস্তরোগ-চিকিৎসা । 
উরুস্তস্ভরোগের নিদানপূর্ববক লক্ষণ। উষ্ণ, শীতল, কঠিন, তরল, 

লঘু, গুরু, স্িপ্ধ এবং কুক্ষদ্রব্য সেবন, ভূক্তদ্রব্যের অনেকাংশ জীর্ণ ও কিয়দংশ 
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অজীর্ণাবস্থায় ভোজন, পরিশ্রম শরীর-চালনা, দ্বিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ ; 

এই সকল কারণে বায়ু প্রকৃপিত হইয়! ছুষ্ট মেদ ও দুষ্ট শ্লেম্সার সহিত মিলিত 

হয় এবং আমরস সংযুক্ত অতি সঞ্চিত পিত্তকে দূষিত করিয়া উরুকে আশ্রয় 

পূর্বক স্তিমিত শ্রেম্সা দ্বারা উরুর অস্থিসমূহ পূর্ণ করিয়া উহার স্তব্ধতা, গুরুতা, 
শীতলতা, চেতনালোপ, ও এ স্থানে অতিশয় বেদনা উৎপাদন করে, তখন 
রোগীর উরুদেশ উত্তোলন ও গমনাগমন করিবার ক্ষমতা থাকে না; বিশে- 

বতঃ উরুদেশ অন্য ব্যক্তির বলিয়া! মনে হয়। 

উক্ুস্তমরোগের লক্ষণ । এই রোগে অত্যন্ত চিন্তা, গাক্রবেদনা, 

তন্দ্রা, বমন, অরুচি, জর, গাত্রের অবসন্নতা, স্পর্শজ্ঞান-শৃন্যতা ও অতি কষ্টে 
পদ্-সঞ্চালন ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় । 

উরুস্তম্তরোগের অরিষ লক্ষণ | উরুত্তস্তরোগে যগ্কপি রোগীর 

দাহ, গাত্রবেদ্বনা ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে, তাহার 

জীবনের আশ1 থাকে না, কিন্তু ঘি দাহ প্রভৃতি উপসর্গ না থাকে ও এ রোগ 

অন্পদিন জাত হয়ঃ তাহা হইলে তাহার রোগ সাধ্য । 

উরুস্তভরোগ-চিকিৎসা-বিধি | 

শীতল দ্রব্যাদি ভোজন, অতিরিক্ত পরিশ্রম, দিবানিদ্রা ও রাত্রি-জাগরণ 

ইত্যাদি কারণে বায়ু প্রথমতঃ প্রকুপিত হয়, অন্তর অপকরসাশ্রিত পিত্তকে 

দুষিত করিয়া উরুকে আশ্রয় পর্ববক শ্্নেম্মা দ্বার! তাহার অস্থি পূর্ণ করে, এই 
জন্ত উরুত্তম্তরোগ উৎপন্ন হইয়। থাকে | উরুস্তম্তরোগের অন্য নাম আতঢ্য- 

বাত। এই রোগে উরুদেশে প্রবল বেদন! হইয়া থাকে, পরস্ধ বেদনার 

সহিত পর স্থান উষ্ণ বোধ হয়। উরুদেশস্থিত ছুষ্ট মেদ ও ছুষ্ট শ্লেম্সা আমরস- 

সংযুক্ত সঞ্চিত পিত্ত দ্বার দুবিত হয়ঃ এবং পিত্তের প্রকোপ বশতঃ এ স্থানে 
প্রদ্ধাহ উপস্থিত হয়, এরূপ অবস্থায় শীতল দ্রব্য সেবন ও শৈত্যক্রিয়! করিলে; এ 

স্থানের বেদন। বৃদ্ধি পায় ; সময় সময় অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমাদি দ্বারাও 

বেদন। বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । এইরোগে উরুদেশস্থিত শিরাসমূহের ক্রিয়ার 
ব্যতিক্রম হওয়ায়, গমনাগমন শক্তির হাস হয়, পরস্ত বেন! বৃদ্ধি পাইলে 

২৭ 
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উরুদেশ ক্রমশঃ স্ফীত ও রক্তাত হইতে থাকে, স্থতরাঁং কিছুদিন পরে এ 

স্থানস্থিত রক্ত, পিত্তদ্বার! প্রকুপিত হইয়। একস্থানে আবদ্ধ হয় এবং এ স্কান 

কাহারও পাকিতে আরম্ভ হর, কাহারও বা পূর্বব থাকে অথচ তৎ্সঙ্গে 

জ্বরাদি বৃদ্ধি পায়। রোগের প্রথমাবস্থায় যথাবিধি কোষ্ঠশুদ্ধি ও যথাবিধি 

আহারাদি দ্বার! প্র রোগ ক্রমশঃ হাস হইতে পারে, কিন্তু রস ও রক্ত &ঁ স্থানে 

আবদ্ধ হইলে বাহ ও মাত্যন্তরিক ওষধ প্রয়োগ দ্বারা দূরীভূত করাও অতীব 

কণ্টকর হনন। তবে অবস্থাভেদে বান প্রলেপ প্রয়োগ দ্বারা এ স্থানের বেদনা! 

ক্তাস হইতে দেখ। যায় ; কিন্তু এ স্থান সমুব্লত ও প্রদাহযুক্ত হইলে, গঁবধ 

দ্বারা উহাকে পাকাইতে পারিলেই ভাল হয়, নচেৎ প্রলেপ ও স্বেদাদি দ্বার! 

এ বেদ্রন। সাময়িক হাস হইলেও পুনরায় বৃদ্ধি পাইক্া! থাকে এবং তখন রোগ 

আরও কষ্টকর হয়ঃ ইহা! দেখ! গিরাছে; এ অবস্থার আশু উপকারের 

আশায় প্রলেপ ও স্বেদাদি প্রয়োগ করিলে, বেদন। ও ফুল। সাময়িক হ্রাস পায় 

বটে, কিন্তু কষ্ট সহ করের! প্রলেপ দ্বারা এ স্থান পাকাইতে পারিলেই ভাল 

হয়; ইহ] যদিও প্রাচীন চিকিৎসান্ুমোদিত নহে, তথাপি পাশ্চাত্য চিকিৎসক 

দিগের অনেকেরই এই মত। উক্ুস্তন্তরোগের প্রথমাবস্থায় উপবাস ও রুক্ষ- 

ক্রিয়া কর্ভব্য ; কিন্তু রুক্ষ ক্রিয়া দ্বারা বায়ু প্রকুপিত ন। হয়,,তদ্বিষয়ে মনো- 

যোগ প্রদান একান্ত আবণ্তক। প্রথমতঃ শ্লেম্মনাশক কুক্ষক্রিয়া করিবে, অনন্তর 

শ্লেম্মা হাস হইলে বায়ুনাশক ক্রিয়া করিবে । যে সমস্ত দ্রব্য শ্রেম্সনাশক অথচ 
বায়ুর প্রকোপক নহে, সেই সমস্ত দ্রব্যই এই রোগে সুপথ্য। উরুস্তস্তরোগে 
ভ্রমবশতঃ স্নেহ-প্রয়োগ বা এ স্থানের রক্ত-মোক্ষণ এবং বমন ও বিরেচক ওঁষধ- 

প্রয়োগ কদাঁপি কর্তব্য নহে। কারণ এ সমস্ত ক্রিয়! দ্বারা রোগ আরও বৃদ্ধি- 

প্রাপ্ত হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় ধুস্ত,রযুঙ্ল সৈম্ধবলবণসহ মর্দন করিয়া এ 
স্থানে লাগাইলে বেদন। হ্বাস পাইতে থাকে অথব। ভহরকরপ্রার ফল ও সর্ষপ 

সমভাগে লইয়া গোমুত্রসহ পেষণ কর্রিরী প্রলেপ দিলে কিন্বা সর্প ও উইমাটি 

ধুতুরাপাতার রসে পেষণ পুর্বক উষ্ণ করির। মধুসংযোগে প্রলেপ দিলেও অনেক 
উপকার হয়। অতিরিক্ত রুক্ষক্রিয়াবশতঃ বানু প্রকুপিত ও তজ্জন্ত রোগীর 

নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে বাতনাশক শ্িপ্ধ শ্বেদ প্রয়োগ করিবে এবং 

রোগীকে নদীর আোতের বিপরীত দিকে অথবা নির্মল ও শীতল জলযুক্ত 



উরুস্তস্তরোগ-চিকিৎস। । ৭১৫ 

সরোবরে পুনঃপুনঃ সন্তরণ করিতে দ্রিবে। এইরূপ ক্রিয়াদ্ধারা কফ শুষ্ক হয় 

এবং উরুন্তন্ত প্রশমিত হইয়া থাকে। যাহাতে শারীরিক বল ও অগ্নির 

ব্যাঘাত ন] হয়, এরূপভাবে রোগীকে স্বেদ-প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যে 

সমস্ত কাথ শ্রেন্সা ও পিত্তনাশক অথচ বায়ুর অন্ুলোমক, তাহাঁও এই অবস্থায় 

প্রয়োগ করা যায়। বাহু ইধধ প্রয়োগে অনেকস্থলে উপকার হইলেও রোগ 

সমূলে নষ্ট হওয়ার জন্য আত্যন্তরিক ওষধ প্রয়োগ করা একান্ত কর্তব্য । 

বাম্নাদিকাথ ব। অন্যান্য কাথ রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিবে । বাহ 

প্রলেপাদ্দি অথব। আত্যন্তরিক কাখাদি গষধ প্রয়োগেও যদি এ বেদনা নিবৃত্তি 

ন। হয়, তবে গুঞ্জাভদ্ররস বা! ষোগরাজগুগ.গুনু প্রতি বিরেচক ও শ্রনেম্সনাশক 

ওষধ প্রয়োগ করিবে। রোগ পুরাতন হইলে অষ্টকট রতৈল, কুষ্ঠা্তৈল 

'বা মহাসৈন্ধবাগ্ভতৈল প্রভৃতি যালিশের ব্যবস্থা কর! যায়, কিন্তু এ স্থান পাঁকি- 

বার সম্ভাবনা থাকিলে, ব্রণশোথ চিকিৎসার নিয়মান্থুসারে পাকিবার ওষধাদি 

প্রয়োগ করিবে । 

উরুস্তম্তরোগে ওউষধ। 

জয়ন্ত্যাদ্িলেপ।  উরুস্তস্তরোগের প্রথমাবস্থায় বেদনা প্রবল এবং 

রোগীর গমনাগমনে কষ্ট হইলে, এই প্রলেপ যথানিয়মে প্রস্তত করিয়। তাহার 

উরুদেশে লাগাইবে। 

জয়ন্ত্যাদিলেপ | জয়ন্তী, রাস্তা, শজিনাছাল, বচ, কুড়চি ও নিমছাল, এই সকল দ্রব্য 
সমভাগে লইয়া গোমুত্রে পেষণ করিবে। 

ধুস্তরাদিলেপ। উরুত্তস্তরোগের প্রথমাবস্থায় বেদনা প্রবল এবং 

রোগীর গমনাগমনে কষ্টবোধ হইলে, এই প্রলেপ যথানিয়মে প্রস্তত করিয়া 
তাহার উরুদেশে লাগাইবে। ইহ অপকরস নাশক । 

ধুস্তরাদিলেপ। কৃঞ্খধুতুরামূল, ঢেড়ীফল; রসুন, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, জয়স্তীপাতা, শজিনা- 
ছাল ও রাইসরিষা ; এই সমুদায় ভ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্রে পেষণ পূর্বক উষ্ণ করিয়া 
প্রলেপ দিবে। 

রাক্্াদি কাথ | উরুত্তস্তরোগের প্রথম ব! মধ্যাবস্থায় উরুদেশে অত্যন্ত 



১৬ আযুব্বেদ-শিক্ষা | 

বেদনা, আলস্ত ও শরীরে ভাবরবৌধঃ প্রভৃতি উপসর্ণ লক্ষিত হইলে, এই ক্বাঁথ 

রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহ! আমবাত ও তজ্জনিত বেদনানাশক, 

এবং অগ্নি প্রদীপক। 

রাস্্ীদি ক্কাথ। রাস্থা, শ্তামালতা, হরীতকী, মরিচ, মৌরী, বেলশু'ঠ, অশ্বগন্ধা, ভুরাঁলভা, 

গুলধচ, বনযমানী, শ্বেততুলসী, আতইব, বিস্তারকবীজ, বুহ্তী, কণ্টকারী, শুঠ, কটকী, 

যমানী, বিন্টী, চই, ভেরেগারমূল, দারুহরিদ্রা, পীতশাল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত 

২ তোলা জল ৩২ তোলা? শেষ ৮ তোলা । 

মহারান্নাদি কাথ ৷ উরুগ্রহরোগের মধ্যাবস্থায় উরুদেশে প্রব্প 

বেদন। প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, গাত্রবেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, 

এই কাথ রোগীকে প্রাতে শু'ঠ চুর্ণসহ সেবন করিতে দিবে । 
মহারাস্নীদি কাথ। প্রস্ততবিধি ৫৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 

ব্রিফলাদি অবলেহ । উরুস্তস্তরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় উরু- 

দেশে সমধিক বেদনা, শরীর তার ও জ্বরবোধ, ক্ষুধামান্দ্য এবং অরুচি প্রভৃতি 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ মধুর সহিত চাটিয়। খাইতে দিবে। 

ত্রিফলাদি অবলেহ। হরীতকী, আমলা, বহেডা, পিপুল, যুখা, চই ও কট-কী, ইহাদের 

চর্ণ সভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা-_1০ তোলা! । 

যোগরাজগুগ্গুলু। উরুত্তস্তরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় উরুদেশে 

ও গাত্রে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও বাম্ুর আধিক্য প্রভৃতি উপসর্ণ প্রকাশ 
পাইলে, এই গুঁষধ উষ্জজলসহ রোগীকে সেবন করিতে: দিবে । ইহা দ্বারা 
কোণ্ঠশুদ্ধি হইলে, বেদনা ও আমরসের লাঘব হয়। 

যোগরাজগুগগুনু। প্রস্ততবিধি ৫৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

অস্তাগুগ্গুলু। উরুত্তস্তরোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ুর আধিক্য, 

কোষ্ঠবদ্ধতা এবং উরুদেশে অল্প বা অধিক বেদনা থাকিলে, এই উঁষধ 

উষ্ণজলসহ বোগীকে সেবন করিতে দিবে। 

অমূতাগ্তগ গুলু। প্রস্ততবিধি ৫৯৯ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য। 

গঞ্জাভদ্রেরস | উরুস্তম্তরোগ অতি প্রবল হইলে ও রোগীর গমন- 
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গমনে শক্তি একেবারে লোপ হইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, 
এই ওষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । ইহা কোষ্ঠশোধক ও অরনাশক । 

অন্ুপান--হিং ও সৈম্ধবলবণ। 

গুঞ্জীভদ্ররস। পারদ ১।* তোলা, গদ্ধক ৩ তোলা, শ্বেতকুচেরবীজের শীস৩ তোলা, 

এবং জয়ন্তীবীজ, নিমফল ও জৈপালবীজ, ইহাদের প্রত্যেকের ॥* তোলা একত্র মর্দনপূর্রবক 
জয়ন্তী, গোড়ালেবুঃ ধুতরা ও কাকমাচী ; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ১ দিন করিয়া ভাবনা 
দিবে। ব্টী৪রতি। 

কুষ্ঠাদ্ভতৈল ॥ উরুত্তম্তরোগ পুরাতন হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, 

ও উরুদেশে বেদনা থাকিলে, এই তৈল ২০২৫ ফৌটা মাত্রায় মধুর সহিত 
সেবন করিতে দিবে । রি 

কুষ্ঠাদ্য তৈল। কটুতৈল /8 সের । বথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে। কক্কদ্রব্য-_কুড়, 

মবনীতখোটী, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, নাগেশ্বর, বনযমানী ও অশ্বগন্ধা; এই সকল 

দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের, পাকার্২জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া 

ছাকিয়া লইবে। 

মহাসৈন্ধবাদ্যতৈল। উরস্তসতরোগ পুরাতন হইলে এবং উরুদেশে 

বেদনা, গমনাগমনে ক্লেশ, বায়ুর প্রবলত। ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে, এই তৈল 
রোগীকে পান ও মর্দন করিতে দিবে 

মহাসৈ্ধবাদ্য তৈল। কটুতৈল /৪8 সের । কক্কত্রব্য-_সৈ্ধব, কুড়, শু ঠ, বচ, বামনহাগি, 

যষ্টিষধূ, শালপাণী, জাতীফল, দেবদ।র, শুঠ, শহী, ধনে, পিপুল, কটুফল, কুড়? যযানী, 

আতইষ, ভেরেগডার মূল, 'নীলীবুক্ষ ও নীলপদ্, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ মের। 

কীজি ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া! ছাকিয়া লইবে। 

উরুস্তমতরোগে-ভ্বর-চিকিৎসা । 

মৃত্যুপ্জয় রস। উরত্তসতরোগে অর প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে 

গাত্রবেদনা, শীত ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ওধধ আদার রস ও 

মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

মৃত্যপ্য় রস। প্রস্ততবিধি ৯ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। 
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হিস্ীলেশ্বর রস । উরুত্তস্তরোগের প্রবল অবস্থায় জরের প্রবলতা 

এবং তৎসঙ্গে গাত্রকম্পন ও অত্যন্ত শীত প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ আদার 

রস ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 

হিচ্ুলেশ্বর রস। প্রান্ততবিধি ৯ পৃষ্ঠার ভুষ্টব্য | 

উরুস্তভতরোগে- _গাত্রবেদনা-চিকিৎসা। 

রামবাঁণরস ॥ উরুস্তস্তরোগে অর ও উরুদেশে বেদনা প্রসূতি উপ- 

সর্গের সহিত রোগীর গাত্রবেদনা প্রবল থাকিলে, এই ওষধ আদার রস ও মধু- 
সহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । অর ব্যতীত কেবল গাত্র-বেদনা থাকি- 

লেও ইহাদ্বারা সমধিক উপকার হয়। 

রামবাণরস | প্রস্ততবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য | 

বাতগজাস্কুশ। উরুত্তস্তরোগে জর ও উরুদেশে বেদনা প্রভৃতি লক্ষ- 

ণের সহিত গাত্রবেদন] প্রবল হইলে, এই ওষধ রোগীকে নিসিন্দাপাতার রস 
ও মধু বা আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে । 

বাতগজাস্কুশ । প্রস্ততবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

উরুস্তম্তরোগে-_পথ্য | 

উরুস্তস্তরোগে অর ও গাত্রবেদনা প্রবল হইলে) অন্টভোজন বন্ধ করিয়! 

কেবল মাত্র সাণ্ড ব। যবমণ্ড (বালি) পথ্য প্রদান করিরে। জর না থাকিলে 
মধ্যাহ্ছে অন্নাহার ও বাত্রিতে গমের রুটী ব৷স্থুজির রুটী অবস্থাতেদে প্রদান 
করিবে। সাধারণতঃ পুরাতন শালিতগুলের অন, কুলথকলায়ের যুষ, বুটের 

যুষ, শজিনা, করলা, পটোল, রশুন, শুধুনীশাক, কাকমাঁচী, বেতাগ্র, নিম- 

পাতা, বেতোশাক, কচি বেগুণ প্রভৃতি দ্রব্য পথ্য ও গরমজল পান) এই 
রোগে হিতকর । মৎ্স্, মাংস, ছুগ্ধ, দধি, অয্প্রব্য ও গুরুপাক জ্রব্য ; উরুস্তস্ত 

বোগীর একেবারে পরিত্যাগ কর! কর্তব্য ৷ 
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বাতিক শুলের নিদানপুর্ববকলক্ষণ। ব্যায়াম, অশ্বাদি বাঁনে গমন, 

অত্যন্ত মেথুন, রাত্রিজাগরণ, অধিক পরিমাণে শীতল জল পান, মটর, যুগ, 
অড়হর এবং কোদোধান্ত ক্ষণ, কুক্ষদ্রব্য ভোজন, আহার জীর্ণ না হইতে 

পুনরায় ভোজন, আঘাত, কথায় ও তিক্তরস বিশিষ্ট দ্রব্য আহার, স্কুরিত 

ধান্তের অন্ন এবং ক্ষীর মত্স্যাদি বিকদ্ধ দ্রব্য এক সময়ে ভোজন, শুষ্ক মাংস ও 

শুষ্ক শাক ভোজন, মল, মূত্র; বায়ু, এবং শুক্রের বেগধারণ, শোক উপবাস, 
অতিরিক্ত হাস্য ও অতিরিক্ত বাক্য উচ্চারণ ( অধিক কথ! বল!) ; এই সমস্ত 

কারণে বাষুকুপিত হইয়া ছুই পার্খ, পৃষ্ঠ, ব্রিকস্থান এবং বস্তিদেশে শুল 

উত্পাদন করে । এই বাতাশ্রিতশলরোগ, ভুক্ত আহার জীর্ণ হইলে, সন্ধ্যা 

কালে, আকাশ মেঘারৃত হইলে এবং বর্ষা ও শীত খতুতে সহসা অত্যন্ত 

বদ্ধিত হয় অথবা মুহুন্দুঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়৷ থাকে । ইহাতে মল ও অধোবাঘুর 

স্তস্তন এবং স্থচীবিদ্ধবৎ বেদন! উপস্থিত হয়। স্বেদক্রিয়া, তৈলাদি মর্দন বা 

বেদনাস্থানে হস্তাদি মর্দন এবং স্নিপ্ধ ও উক্চদ্রব্য ভোজন দ্বারা বাতঞ্জনিত 

শলের উপশম হইয়। থাকে । 

পৈভ্ভিক শুলের নিদানপুর্ববকলক্ষণ। ক্ষার দ্রব্য বা অতি তীক্ষ 
অতি.উষ্ণ ও অতি বিদাহি দ্রব্য ভোজন, তৈলপানঃ শিশ্বী, তিল, কুলথকলায়, 

কটু এবং অগ্ররস বিশিষ্ট দ্রব্য সেবন, সৌবীর ও স্ুত্রাবহুল দ্রব্য তক্ষণ, ক্রোধ, 
অগ্নির উত্তাপ, পরিশ্রম ও রৌদ্রসেবন, অতিরিক্ত মৈথুন এবং বিরুদ্ধ দ্রব্য 
আহার; এই সকল কারণে পিত্ত প্রকৃপিত হইয়া নাভিদেশে শুল উৎপাদন 
করে। এই শুলে রোগীর পিপাপা, মোহ? দাহ: ঘর্ম, মৃচ্ছ, ভ্রম ও দাহবৎ 
পীড়া) এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় । মধ্যাহ্ন সময়ে, অর্ধরাত্রে, ভুক্তান্নের 

পৰিপাককালে ও শরৎ খতুতে, পৈত্তিক শূলের প্রকোপ বৃদ্ধি হয় এবং শীত- 

খতুতে, শৈত্য ক্রিয়াদারা, স্বাছ ও শীতল দ্রব্য আহার দ্বার! পৈত্তিকশূলের 

উপশম হইয়৷ থাকে। 
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শ্লৈষ্মিক শুলের নিদানপূর্ববকলক্ষণ। জল বহুল দেশজাত বা জলঙ্জ 
প্রাণীর মাংস, তক্রকৃ্চিকা, দধি ও তত্র প্রভৃতি দ্রব্য, মাংস, ইচ্ষুরস, পিষ্টক) 
খিচুড়ী, পোলাও প্রভৃতি এবং তিলত'ুল ও অন্যান্ত শ্র্েম্মবর্ধক দ্রব্য সেবনে 
শ্লেম্া প্রকুপিত হইয়া আমাশয়ে গ্নৈদ্মিক শুল উৎপাদন করে, এই শুলে বমন- 

বেগ, কাস, দেহের অবসাদ, অরুচি, যুখাদি হইতে জলআাব, কোষ্ঠপ্রদেশের 

স্তব্ধত! ও মন্তকে ভার ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় । প্রাতঃকালে, শীত ও 
বসন্ত খতুতে শ্নেম্সিক শুল অত্যন্ত বর্ধিত হয়। 

বাতপৈত্তিক শুলের লক্ষণ। পূর্বোক্ত বাতিক ও পৈত্তিক শুলের 

নিদিষ্ট স্থানে যে শূল জন্মে, তাহকে বাতপৈত্তিক শুল কহে। ইহাতে অর 
ও দাহ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়। 

বাতশ্্ৈত্মিক শুলের লক্ষণ। বস্তি, হৃদয়, পার্খব ও পৃষ্ঠ প্রভৃতিস্থানে 

যে শূল প্রকাশ পায়, তাহাকে বাতশ্নৈম্মিক শূল কহে। 

পিত্তশ্ৈত্সিক শুলের লক্ষণ । কুক্ষিদেশে, হৃদ ও নাতির মধ্যগলে 

যে শূল প্রকাশ পায়, তাহাকে পিত্ত শ্লেম্মিক শুল কহে। 

সান্নিপাতিকশুলের লক্ষণ। পূর্বোক্ত বাতিক, পৈত্তিক ও গ্সৈম্মিক 

শুলের লক্ষণ সমূহ মিলিত হইলে; তাহাকে সান্নিপাতিক শুল কহে। এই শূল 
অতি কষ্ট দায়ক, বিষ ও বজ্রবৎ ভয়াবহ এবং অসাধ্য । 

আমশুলের লক্ষণ । আমশুলে উদরে গুড়গুড় শব্দ, বমনবেগ, 

মন) দেহে তারবোধ, শরীর আদ্র বিস্ত্রাবৃতবৎ বোধ, উদরে বন্ধনবৎ কষ্ট অথবা 

মূল ও মুত্রের অপ্রবৃত্তিঃ কক আাঁব এবং পূর্বোক্ত শ্লৈম্মিক শুলের অন্ঠান্ত লক্ষণ 

প্রকাশ পায়। 

পরিণামশুলের লক্ষণ। শ্বীয়কারণে প্রকুপিত বায়ুঃ কফ ও পিত্তের 

সহিত মিলিত হইয়! তাহাদিগকে দূরীকরত পরিণামশুল উত্পাদন করে। 

ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক সময়ে পরিণামশূলের প্রকোপ বর্ধিত হইয়া থাকে। 

বাতিক পরিণামশুলের লক্ষণ । পরিণামশূলরোগে বায়ু প্রকুপিত 

হইলে, উদরাগ্ান, উদরে গুড় গুড়, শব্দ, মল ও মৃত্রের বদ্ধতা, চিত্তের 
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অস্থিরত। ও কম্প, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়; নিগ্ধ ও উ্ণ ক্রিয়ার! 
এই রোগের শান্তি হয় । 

পৈতিক পরিণামশুলের লক্ষণ । কটু, অস্ত ও লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য 

সেবনে পৈশ্তিক পরিণামশল উৎপন্ন হয়। এই শলে তৃষ্ণা? দাহ, চিত্তের 
অস্থিরতা ও ঘর্ম; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। শীতক্রিয়াদ্ধারা৷ ও শীতল 

দ্রব্য সেবনে এই শুল প্রশমিত হয়। 

শ্লৈক্সিক পরিণামশুলের লক্ষণ । পরিণামশূলে শ্লেম্মার প্রকোপ 
লক্ষিত হইলে, বমনবেগ বা বমন ও মুচ্ছ প্রকাশ পায়। এই শুলে বেদনা 
অল্প হয়, কিন্তু তাহ! দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কটু ও তিক্তরপবিশিষ্ট দ্রব্য সেবনে 

এই শূল প্রশমিত হয় | 

দ্বিদোষজ পরিণামশুলের লক্ষণ | বাতিক ও পৈভিক পরিণাম 
শুলের লক্ষণ একসঙ্গে খিলিত হইলে, তাহাকে বাতপৈত্তিক পরিণাম শুল 

কহে। বাতিক ও প্নেক্সিক পরিণামশুলের লক্ষণ মিলিত হইলে, তাহাকে 
বাতগ্রৈম্সিক পরিণামশুল কহে। পৈত্তিক ও শ্রেক্সিক পরিণামশুলের লক্ষণ 

মিলিত হইলে, তাহাকে পিত্তপ্ৈশ্মিক পরিণামশুল কহে । 

সান্িপাতিক পরিণামশুলের লক্ষণ | বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈম্মিক 
এই তিন প্রকার পরিণাম শুলের লক্ষণ একত্র মিলিত হইলে, তাহাকে সান্নি- 
পাতিক পরিণামশূল কহে। এই সান্নিপাতিক পরিণামশ্লাক্রান্ত ব্যক্তির 

মাংস, বল ও অগ্নি ক্ষপ্বপ্রাপ্ত হইলে, রোগ অসাধ্য হয়। 

অন্নদ্রবশুলের লক্ষণ | ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক সময়ে বা পরিপাক 

হইলে, যে শুল উপস্থিত হয় এবং যাহা পথ্য, অপথ্য, আহার, অনাহার বা 
কোনও প্রকার নিয়ম প্রতিপালনে প্রশমিত হয় না, তাহাকে অন্নদ্রবশূল 

কহে। এই শুলে বমনদ্বার৷ পিত্ত উদগীরণ হইলে বেদন। হ্বাস হয়। 

শুলরোগ-চিকিৎসা-বিধি। 

কষ্টদায়ক স্ফোটনবৎ্ বেদনাবিশিষ্ট রোগকে শুলরোগ কহে। সাধারণতঃ 

চলিতভাধায় যাহাকে বেদনা বল। যায়, তাহাই শলনামে অভিহিত। 

৮ 
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শরীরের যে কোনও অঙ্গে ভীব্রবেদন। প্রকাশ পাইলে; তাহাকেই শূল 
ব্ল। যায়। যখা--শিরঃশুল, গাত্রশুন, পৃষ্ঠশুল, কটিশুল ইত্যাদি, কিন্ত 

শূলশবে সর্ধাঙ্গীণশূল প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহার শুলরোগমধ্যে 
গণনীয় নহে, অন্যরো।গের উপসর্গমাত্র । শিরঃশ্লাদি শিরোরোগের উপসর্গ- 

মধ্যে গণ্য, হস্ত পদাদি প্রভৃতি স্থানে সময় সময় যে প্রবল বেদনা উপস্থিত হয়, 

তাহ! আমবাতাদ্দি রোগের মধ্যে গণ্য, জানু, গরীব! ও হস্ত প্রভৃতি স্থানে যে 

বেদনা হয়, তাহা বাতরোগমধ্যে গণ্য এবং রস ও রক্তের বিকৃতিবশতঃ 

শরীরের স্থানে স্থানে স্ফোটকাদি উৎপন্ন হইলে যে বেদনা হয়, তাহা 

সেই সমস্ত রোগের উপসর্ণমধ্যে গণ্য । আমুর্ধেদাচাধ্যগণ বাঁতাদি দোঁষ- 

ভেদে শুলরোগকে আটভাগে বিভক্ত এবং উহাদের উৎপত্তির স্বতন্ত্র 
স্বতন্ত্র স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। যথা--বাতিক শূল, হৃদয়, পার্খ” পৃষ্ঠ, 

ত্রিক ও বন্তিস্থানে; পৈত্তিক শূল নাতিস্থলেঃ শ্নেম্মিক শুল আমাশয়ে; 

বাতপৈত্তিক শূল নাভিস্থল ও হৃদয়, পার্থ, পৃষ্ঠ, ব্রিক বা বস্তিদেশে, 

বাতখৈম্মিক শূল, বস্তি, হদয়, পার্খ ও পৃষ্ঠদেশে, পিত্তশ্লৈম্মিক শুল 

কুক্ষিস্থান ও হৃদয়ের মধ্যস্থানে, সান্নিপাতিক শুল এ সমস্ত স্থানে এবং 

আমশুল আমাশয়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে । উল্লিখিত স্থানসমূহ দ্বার! কোন্শুলে 

কোন্ দোষের প্রকোপ, তাহ! সহজেই নির্ণয় করা যায়। 'শরঃশুল, গ্রন্থি- 

শূল £ভুতি বেদন! তিন্ন ভিন্ন রোগ হইতে উৎপন্ন হয় এবং এঁ সমস্ত 

রোগে দোষের প্রকোপবশতঃ শুল উপলব্ধি হইয়া থাকে । সমস্ত শুলরোগেই 
বাতরোগের ন্যায় বাষুৰ কর্তৃত্ব বুঝিতে হইবে। যদিও শুলরোগ ও বাত- 

রোগের ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎস! বর্ণিত হইন্বাছে, তথাপি স্থানভেদে উভয়ের 
চিকিৎ্সান্ন অনেকাংশে সাদৃপ্ত আছে। অনেকম্থলে বেদনা বাতরোগ- 
জনিত কি শুলরোগজনিত, তাহ। স্থির করা স্ুকঠিন, তথাপি উভয়ের তেদ 

নিরপণেরও কৌশল আছে। বাত ও শুল উভয় রোগেই হৃদয়, পৃষ্ঠ, 
বক্ষঃস্থল ও পার্খ প্রভৃতি স্থানে বেদনা হয়ঃ তবে বাতরোগে বেদনা 

দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, পরন্ত ততদূর অসহা হয় না, কিন্তু শুলরোগে 

এ সকলস্থানে অসহা স্ফোটনবৎ বেদনা প্রতীয়মান হয় এবং এ বেদন। 
সময় সময় হাঁস বৃদ্ধি হইয়! থাকে | ফলতঃ বাতরোগের ও শুলরোগের বেদনার 
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লক্ষণদ্বার সহজেই রোগ নির্ণয় করা যাঁয়। শিরঃশূল, সময় সময় এতদূর প্রবল 
হয় যে, তাহাতে রোগীর অত্যন্ত যন্ত্রণা উপলব্ধি হয় এবং এ বেদনার সময় 

সময় হাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু উহা শিরোরোগমধ্যে গণ্য । এতত্তিন্র প্রমেহ 

মুত্রকস্ছ, মুত্রাঘাত, অশ্মরী ও স্ত্রীলোকের বাধকরোগে বস্তিদেশে অসহ্য 

বেদনা উপস্থিত হয়। অজীর্ণণ আমাশয় ও ক্রিমি প্রভৃতিরোগেও উদরে 

ও নাতিদেশে প্রবল বেন! হয়ঃ এ সমস্ত বেদনা এ সকল রোগের উপসর্গ ; 

মূলীভূত প্রমেহ। যুত্রকৃচ্ছ+ অশ্মরী বা অজীর্ণ প্রভৃতিরোগের প্রশমনের 
সহিত এঁবেদনাও ক্রমশঃ হ্রাস পাইরা থাঁকে ; কিন্তু বাতিকশুল, পৈত্তিক- 
শুল ও শ্নৈম্মিকশুল প্রভৃতি মূলরোগমধ্যে গণ্য ; পরন্ত এ সকল মুলরোগের 
আবার নানাবিধ উপসর্ণও প্রকাশ পাইয়া থাকে । 

বাতিক শুল | বাতিক শূলে হৃদর, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও ত্রিক প্রতৃতি স্থানে 

বেদন। প্রকাশ পায়, বাতশ্নৈম্মিক শলেও বস্তি, হৃদয়, পার্খ ও পুষ্ঠদেশে বেদন। 

হয়, কিন্তু উভর রোগের অন্ঠান্ লক্ষণ দ্বারা ভেদ নিরূপণ করিবে । হৃদয়, 

পার্খ প্রভৃতি স্থানে বিবিধ রোগেই বেদন। প্রকাশ পায়। অক্নপিত্তরোগেও 

হৃদয় ও পাশ্রদেশে বেদনা উৎপন্ন হয় $ হদ্রোগে হৃদয়ে অসহা বেদনা উপস্থিত 

হয়। অশ্লপিত্ুজসিত শৃলরোগের অন্তাগ্ভ লক্ষণ দ্বার! মূলীভূত রোগ নিরূপণ 
করিয়! অন্রপিত্তরোগ নাশক ধাত্রীলৌহ, বিদ্যাধরাত্র প্রভৃতি ওষধ প্রদ্বান 
করিলে, এ শূল দুরীতৃত্ হয় এবং হৃদ্রোগাধিকারোক্ত তিন্ন ভিন্ন বধ প্রদ্থান 
করিলে হৃৎশূল দূরীভূত হয় । বাতশ্লেম্মার প্রকোপ বশতঃ পার্খদ্ধয়ে ও পৃষ্ঠে 

সময় সময় বেদনা উৎপন্ন হয় এবং উষ্ণ ও শ্নেম্সনাশক স্বেদ ও ক্াথ 

প্রয়োগ কৰিলে অনেক স্থলে এঁ বেদন। দূরীভূত হয়। পার্খ ও পৃষ্ঠদেশজাত 

শল অনেকস্থলে ফুসফুসে ও ফুস্ফুস্ আবরক ত্বকে সর্দি সঞ্চিত হইলে বা 

যকৃতের পককতা বশতঃ উৎপন্ন হয় ; এ অবস্থায় জ্বর; কাস ব। সর্দি প্রভৃতি লক্ষণ 

প্রকাশ পায় এবং এ শুলে ক্ষয় ও কাপচিকিতসোক্ত বাসাবলেহ ব! বৃহৎ 

বাসাবলেহ প্রয়োগ দ্বারা সমধিক উপকার পাওয়া যায়। ফুস্ফুসের রোগবশ তঃ 

এরূপ শুল হইলে হদ্রয়ে বলবতী বেদন। হয়। বস্তিদেশের শুল, প্রমেহ, অশ্মরী, 
ও মৃত্রাঘাত প্রভৃতি রোগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, এরূপ শূল, চিস্তামণি 
ব৷ চতুম্মথরস সেবনে এবং বিষুতৈল বা মধ্যনারায়ণতৈল প্রসূতি মর্দনেই 
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দুরীভূত হয়। বারুর প্রকোপ বশতঃ যে কোনও স্থানে শুল প্রকাশ পাইলে 
অগ্নিবদ্ধক ও বায়ুর অন্থুলোমক হিঙ্গ-ছ্যগুড়িকা, স্বল্প অগ্রিমুখ চূর্ণ, যোগরাজ- 

গুগগুলু ও বিবিধ ক্কাথ সেবন করিতে দিবে এবং শুলহরণযোগ ও চতুম্মথ 

বা চিন্তামণি রস প্রভৃতি ওষধ অন্ুপান ভেদে প্রয়োগ করিবে । রোগীর 

কোষ্ঠবন্ধত| থাকিলে, মুছরেচক হরীতকীখগ্ড ব। সুকুমার মোদক প্রদান 

করিবে। ফল্ত: যাহাতে প্রত্যহ ২।১ বার দাস্ত পরিষ্কার হয় ও অগ্নিবল 

বৃদ্ধি পায়? এরূপ লবুপাক পথ্য প্রদান কর] একান্ত আবগ্তক । রোগ পুরাতন 

হইলে এবং কোষ্ঠবন্ধতা বিদ্যমান থাকিলে, যোগরাজ গুগ গুরু, নারিকেলখণ্ড, 

নারিকেলামৃত, চিন্তাযণিরস বা খণ্ডামলকী প্রভৃতি ওঁষধ বায়ু ও পিতের 

প্রকোপ অস্থমারে সেবন করিতে দিবে । রোগের পুরাতন অবস্থায়, বিঞুতৈল 

বা মধ্যমনারায়ণ তৈল মালিশ করিলে আরও উপকার হয়। প্রমেহ ব! 

বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ বিদ্যমান থাকিলে এ সঙ্গে তাহার জন্ঠ পৃথক্ ওষধ 

প্রয়োগ কর একাস্ত আবন্তক । 

পৈত্তিক শুল : পৈত্তিক শূল নাতিদেশে প্রকাশ পায়। বিবিধ কারণে 
পিত্ত প্রকুপিত হুইয়। নাভিদেশে পৈত্তিক শুল উৎপাদন করে। ক্রিমিদোষে 

কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, নাভিদেশে শুল উৎপন্ন হয়। অজীর্ণদোষে ,আমবদ্ধ হইলে, 
নাভিদেশে বা অনেক সময় নাভিমূলে বেদন। প্রকাশ পায়। ক্রিমিদোষে 

বেদনা প্রবল হইলে, তজ্জন্ত কোষ্ঠশুদ্ধিকারক হরীতকীখণ্ড এবং বিডঙ্গলৌহ 
সেবন করান কর্তব্য। আমবদ্ধ হইয়া নাভিমূলে বেদনা জন্মিলে ভাস্কর 
লবণ, বৃহৎ অগ্রিমুখচুর্ণ, শুলহরণযোগ প্রভৃতি ওষধ অন্থপানবিশেষে সেবনে 
উপকার হয়, কিন্তু পৈত্তিক শুল প্রবল হইলে ও তাহার সহিত পিপাঁপা ও 

দাহ, বিদ্যমান থাকিলে, রোগের প্রথমাবস্থায় মধুসহ ভ্রিফলাদি কাথ বা 

গুড়, মধু ও চিনিসহযোগে শতাবধ্যার্দি কাথ পান করিতে দ্িবে। 

কোষ্ঠবন্ধ থাকিলে হরীতকীখণ্ড বা অগন্ত্যচুর্ণ প্রাতে বিরেচনার্থ সেবন 
করিতে দিবে । রোগের মধ্যাবস্থায় ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে), বিদ্যাধরাত্র বা 
নারিকেলখগ প্রভৃতি ওষধ প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার পাওয়1 যায় । 

রোগের পুরাতন অবস্থায় নারিকেলামৃত, বিগ্যাধরাত্র, বৃহৎ শতাবরীমগ্ডুর। 

প্রভৃতি ওষধ অতি উপকারী । রোগীর সর্বাঙ্গে দাহ থাকিলে, গুড় চ্যাদ্িলৌহ 
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দেবন ও গাত্রে গুড়ুচ্যাদিতেল মালিশের ব্যবস্থা করিলে, অসাধারণ 
উপকার হয়। আমদোষের প্রবলতা ও বমন বিদ্যমান থাকিলে ধাত্রীলৌহ, 
ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে) ব| সপ্তাবুতলৌহ প্রভৃতি উষধধ সেবন করান 
আবগ্তক। এই অবস্থায় রোগীর কটু, অগ্ন ও গুরুপাক দ্রব্য সেবন করা 
কর্তব্য নহে। 

শ্লৈপ্মিক শুল। শ্লৈষ্মিক শূল আমাশয়ে উখিত হইয়া থাকে । এই 

রোগে পাচক অগ্ঠির হুব্বলত1, বমনবেগ, কাস, দেহের অবসাদ ও অকুচি 

প্রভৃতি লক্ষণ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়। আহার করিবা মাত্র এই বেদনা 
বলবতী হইয্বা থাকে । গপ্রৈগ্মিক শুলে আমাশয় আমের পাচনার্থ লঙ্ঘন 

এবং অগ্নিদীপক ওষধ প্রয়োগ একান্ত আবপ্তক। রোগের  প্রথমাবস্থায় 

পঞ্চকোল চুর্ণের সহিত সৈম্ধবলবণ, সচঙ্গলবণ ও হিং মিশ্রিত করিয়! প্রয়োগ 

করিলে সমধিক উপকার হয়। রোগ পুরাতন অথবা দীর্ঘকাল স্থায়ী 

হইলে, বৃহৎ নৃপতিবল্লপত, শুলবজ্রিণীবটিক1 বা শুলহরণধোগ প্রভৃতি ওষধ অন্ধু- 
পাঁন-ভেদে প্ররোগ কর! কর্তব্য, এই সমস্ত ওষধ সেবনে অগ্নি সবল হইলে 

এ বেদন! মন্দীভূত হয়। এই আমাশয়োথ বেদনার সহিত পিভশ্লৈম্মিক 

বেদনার তুল্যঠ। আছে, যেহেতু পিত্তশ্নৈম্মিক বেদনাও নাভি ও হৃদয়ের 

মধ্যবস্তাঁ আমাশয়ে উৎপন্ন হয়; কিন্তু পিত্তশ্নৈত্মিকশূলে পিত্জনিত বিবিধ 
লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রৈম্মিকশুলের প্রথমাবস্থায় অগ্নিদীপনার্থ 

মহাশঙ্খবটী, ভাঙ্করলবণ ব। স্বল্প-অগ্রিমুখচুর্ণ প্রভৃতি ওষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। 

এইসকল উষধ প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে না) 
পরন্ত অনেকস্থলে কেবলমাত্র এসকল ওঁষধ সেবনেই এঁ শুল নষ্ট হইতে 

দেখ। গিয়াছে । এই রোগে মস্তকে ভার ও দেহে গ্লানিবোধ প্রভৃতি লক্ষণ 

প্রায়শঃ বিদ্ধমান থাকে, সুতরাং রোগীকে ডঞ্জজলে ন্নান ও উষ্তজল পান 

করিতে দ্রিবে এবং রাত্রিতে লঘু আহারের ব্যবস্থা করিবে । 

আমশুল | আমশূলরোগে শ্রৈদ্মিকশূলের স্তায় বিবিধ উপসর্গ প্রকাশ 

পায়, বিশেষতঃ উদ্রে সময় সময় গুড় গুড়. শব্দ, বমনবেগ ও গানত্রে ভারবোধ 

প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই রোগের প্রথমাবস্থায় পূর্বোক্ত 
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শ্লৈম্মিক শূলের ন্যায় অগ্নিদীপক চতুঃসমচুর্ণ, হিঙ্গ,ষ্টকচূর্ণ বা শূলহরণযোগ 
প্রদান করিবে, রোগ পুরাতন অথবা দীর্ঘকাল স্থারী হইলে; শুলহরণযোগ, 
ভাঙ্করলবণ বা শূলবক্রিণী বটিকা প্রয়োগ করা কর্তব্য । আমশুলে রোগীকে 

উষ্ণজলে স্নান ও উঞ্জজল শীতল করিয়! তাহা পান করিতে দ্রিবে। আমের 

পরিপাকার্থ রাত্রিতে অন্নাহার বন্ধ করিয়া লঘূপাক পথ্য ব্যবস্থা কর অবপ্ঠ 

কর্তব্য। আমশুলে বা প্রৈম্মিকশুলে বিবেচক ওষধ প্রদান করা কর্তব্য নহে, 

কেবলমাত্র বাতান্ুলোমক, অগ্রিদীপক ও কোষ্ঠশোধক ওঁধষধ সকল সেবন 

করিতে দিবে । শঙ্খবটী বা মহাশঙ্খবটা প্রভৃতি অগ্নিবদ্ধক ওষধ এই 

রোগে অতি উপকারী । 
বাতগ্রৈম্মিক শুল। বাতশ্রৈম্মিকশূল ও পূর্বোক্ত বাতিকশূল প্রায়শঃ 

একই স্থানে প্রকাশ পায়। হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও বস্তি স্থানে উক্ত উভয় 

প্রকার শূলই প্রকাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু গাত্রে তারবোধ, অবসন্নতা ও 

কাস প্রভৃতি শ্রৈম্মিক শুলের বিশিষ্ট লক্ষণদ্বারা উভয়ের ভেদ নিরূপণ করিয়া 
ওষধ প্রয়োগ করা যায়, বিশেষতঃ এই শুল আমাশয় হইতে উখিত হইয়! 
ক্রমশঃ পৃষ্ঠে, পার্খে ও হৃদয়ে ধাবিত হয়, সুতরাং এ অবস্থার রোগ নিরূপণ 

ও তদনুযায়ী উষধ প্রয়োগ কঠিন নহে। বাতশ্নৈম্মিকশূলে হৃদয়, পৃষ্ঠ ও পার্খ 
প্রভৃতি স্থানে দরীর্ঘকাপ পর্যন্ত বেদন! প্রকাশ পায় এবং রোগী হাটিতে 
বমিতে কষ্টবোধ করে, এই অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, অগ্রিদীপক ও বাত- 

নাশক যোগরাজগুগ গুলু বা রসোনপিণ্ড প্রভৃতি ওষধ সেবন করাইলে 
অনেকস্থজেই সমধিক উপকার পাওয়। যায়, বাতিকশুলেও উহা! প্রয়োগ 
করা যাইতে পারে। স্বর্পঅগ্নিমুখচুর্ণ বা হিঙ্গঘচুর্ণ প্রভৃতি ও্ষধও এই 
অবস্থায় উপকারী ঃ কিন্তু উহাদ্বারা স্থায়ী উপকার লাভ অসম্ভব । সর্বাঙ্গ- 

সুন্দররস এই অবস্থায় উৎকৃষ্ট ওধধ, কিন্ত তৎসঙ্গে পূর্বোক্ত বাতনাশক 
ওষধ প্রয়োগ করাও আবগ্তক। রোগ পুরাতন হইলে পূর্বোক্ত বাতনাশক 
ওধধ সেবন ও বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল পৃষ্ঠ, পার্থ প্রভৃতি স্থানে মালিশ কর! 

একান্ত আবশ্তক। এই রোগে রোগীর বেদনাস্থলে উষ্ণজলদার! শ্বেদপ্রদান 

ও উষ্ণজল শীতল করিয়া উহাদ্বার৷ তাহাকে স্নান করান কর্তব্য । গাত্রে 
শীতল বাতাস যাহাতে লাগিতে না পারেঃ তদ্বিযয়ে সাবধান হওয়া! উচিত। 
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কেবল বস্তিদেশে শূল প্রবল হইলে, উহ! বায়ুর আধিক্য জন্য বুঝিতে হইবে; 

নুৃতরাং তজ্জন্ত ত্রিফলালৌহ ব৷ চিন্তামণিরস প্রভৃতি ওষধ প্রয়োগ করা 
আবপ্তক। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচুর্ণ প্রয়োগ 
এবং বস্তিস্থানে বিঞুতৈল ব' সৈন্ধবাগ্চ তৈল মালিশ করা যাইতে পারে । 

পিভ্লৈম্মিকশুল | পিত্শ্রেম্মাশ্রিত শল কুক্ষিদেশ, হৃদয় এবং নাতির 

মধাস্থলে প্রকাশ পায় ঃ এই বেদনা! নাভি হইতে উখিত হইয়া সমস্ত উদরে 

ব্যাপ্ত হয়, কিন্তু হৃদয়ে উখিত হয় না) বিশেষতঃ যতক্ষণ পর্যন্ত বেদনা 

প্রকাশ পায়, ততক্ষণই রোগী যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ও বেদন! নিবৃত্তি হইলে 

আবার সুস্থ হয়। এই বেদনায় অগ্রিমান্দ্য ও কোন্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পায় এবং 

তিক্তরপ সেবনদ্বারা আশু উপকার হইয়া! থাকে, কিন্তু উহ! ক্ষণিকমাত্র, 

স্থারী হয় না । এই রোগে বৃহৎ নৃপতিবল্লত, শুলবজিণী বটিকা বা বিদ্যা- 

ধরান্র প্রভৃতি ওষধ যথান্ুপানে সেবন করিতে দিবে । রোগের প্রথমাবস্থায় 

হুপতিবল্লভ, শূলান্তকরস বা রাজবল্লতরস প্রভৃতি ওষধ প্রয়োগ করিলে, 

অনেক উপকার হয়। জর, দ্বাহ, তৃষ্ণা বা বমন থাকিলে, পটোলাদি কাথ 

ব্যবস্থা করিবে । রোগের মধ্যাবস্থায় জর, দাহ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান 

থাকিলেও এ কাথ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, হরী- 

তকীখণ্ড প্রত্যহ* প্রাতে উষ্জছুপ্ধপহ প্রয়োগ কর! কর্তব্য; কিন্তু রোগ 

পুরাতন এবং রোগী কশ হইলে, তখন কেবলমাত্র এ সকল ওধধের উপর 

নির্ভর করা উচিত নহে, চিস্তামণি বা চতুম্ুথ প্রভৃতি ওষধও অবস্থাভেদে 

এই সঙ্গে প্রয়োগ করা আবশ্যক ।রোগের পুরাতন অবস্থায়, শতাবরীমণ্ডর বা 

বৃহ শতাবরীমণ্ডুর অতি উপকারী । রোগীর বমন ও দাহ থাকিলে ধাত্রীলৌহ 
বা ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে) ব্যবস্থা করিবে, উহা সেবনে বেদনা, বমন; 

ও দাহ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। এই অবস্থায় গাত্রে গুড়ু,চীতৈল বা বৃহৎগুড়ুচী- 

তৈল মালিশ করিলে আরও উপকার হয়। এই রোগে রোগীকে রাত্রিতে 

অতি লঘুপাঁক পথ্য প্রদান কর] কর্তব। 

বাতপৈত্তিকশুল। বাতপিত্তাশ্রিত শূল নাভি ও বস্তিদেশে প্রায়শঃ 
প্রকাশ পাইয়। থাকে এবং নাতি হইতে আবুন্ত হইয়া! নিযনদিকে অগ্রসর 

হইতে দ্বেখ! যায়। ইহাতে কোষ্ঠবন্ধতা, আহারে অরুচি, দাহ ও জ্বর প্রভৃতি 
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লক্ষণ বিদ্যমান থাকে । সময় সময় কোষ্ঠবদ্ধত। প্রবল হয় এবং প্রশ্নাব 

লাল ব! হরিদ্রাবর্ণ হইয়। থাকে । এই রোগ উপস্থিত হইলে, রোগী 
বেদনার যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে । রোগের প্রথম অবস্থায় কোষ্ঠগুদ্ধির জন্য 

হবীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচুর্ণ প্রত্যহ প্রাতে প্রয়োগ করা আবশ্তক । বায়ু ও 

পিত্ত শান্তির জন্য চিস্তামণি বা! চতুণ্ুখ প্রভৃতি ওষধ প্রয়োগ করিবে । 

ত্রিফলালৌহ, সপ্তানৃতলৌহ ব! শলান্তকরস প্রভৃতি ওষধ প্রথমা বস্থায় অতি 

উপকারী । এই সমস্ত ওবধ প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে; প্রায়শঃ অন্ত কোন 
ওঁষধেব আবগ্তকত হয় না, কিন্ত রোগের মধ্যাবস্থায় & সমস্ত ওষধ অপেক্ষা 

ধাত্রীলৌহ ( মতান্তরে )১বিদ্যাধরাত্র বা নারিকেলখণ্ড প্রভৃতি উষধ ও তৎ্সঙ্গে 

চিন্তামণি, চতুন্ুখরস বা যোগেন্দ্ররস প্রয়োগে অধিক উপকার হয় । কোষ্ঠ- 
শুদ্ধির জন্য হরীতকীখণ্ড বা অগন্ত্যচুর্ণ ব্যবস্থা করিবে । রোগ পুরাতন 

হইলে, নারিকেলামূত, বৃহৎ শতাবরীমণ্ডর বা বিদ্যাঁধরাভ্র ও বৃহৎ বাঁত- 
চিন্তামণি বা চতুন্মথরস প্রভৃতি ওষধ সেবন ও শুলগজেন্দ্রতৈল, বিষুণতৈল 

বা যহামাষতৈল প্রভৃতি মর্দন করিতে দ্বিবে, ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। 

রোগ পুরাতন এবং রোগীর বয়স অধিক হইলে, এই শুল অত্যন্ত যন্তরণা- 

দায়ক হয় ; স্থতরাঁং তখন পুষ্টি ও বলকর পথ্য ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য । 

সান্িপাতিকশুল । ব্রিদোবঙ্রনিত শূলরোগে পূর্বোক্ত বাতিকঃপৈত্তিক 
ও শ্রৈম্মিক শুলের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া! থাকে । বাতিক, পেত্তিক ও 

শ্লৈত্বিক শূলরোঁগে যে সমস্ত স্থানে বেন! প্রকাঁশ পায়, সান্নিপা তিকশূল- 

রোগেও সেই সমস্ত স্থানে অর্থাৎ বস্তি, নাভি, জদয়, পার্থ ও কুক্ষিদেশে 
বেদনা প্রকাশ পাব. সুতরাং সান্নিপাতিক শুল অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক । 

এই রোগের প্রথম অবস্থায় যে দোষের প্রবলত! দেখিবে, সেই দোষ- 

নাশক ওধষধ প্রদান করিবে। কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য পৃথক্ গুঁধধ প্রয়োগ একান্ত 

আবশ্যক । বায়ু বা বাতশ্রেম্মার প্রকোপ থাকিলে, যোগরাজগুগ গুলু 

প্রভৃতি বিরেচক ও আগ্রেয় ওষধ, বায়ু বা বাতপিত্রের প্রবলতা থাকিলে, 

হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ প্রভৃতি কোষ্ঠিশুদ্ধিকারক ওষধ এবং পিত্ত বা 

পিতশ্নেম্মার প্রবলতা৷ থাকিলে, হরীতকীখণ্ড বা অবস্থাতেদে অগস্ত্যচূর্ণ প্রয়োগ 

করা কর্তব্য। চিস্তামণিঃ চতুন্মথঃ যোগেন্দ্ররস বা মহাবাতচিস্তামণি প্রভৃতি 
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ওধধ বাতপির্তের প্রবলাবস্থায় সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন 

হইলে, শুলগজেন্দ্রতৈল, বিষ্ুণতৈল বা মধ্যমবিষ্ণতৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করা 
কর্তব্য। ত্রিদোধজশুলে ব্রোগীর পথ্যের উপর লক্ষ্য রাখা একান্ত 

আবশ্তক। এই অবস্থার লঘুপাক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক পথ্যই হিতকর । 
শারীরিক পরিশ্রম, মৈথুন, রৌদ্রসেবা, একবারে পরিত্যাজ্য । সান্ি- 

পাঁতিকশূলে দোধন্রয়ের তুল্য প্রকোপ পরিলক্ষিত হইলে, স্বপ্ন অগ্রি- 
মুখচুর্ণ, মহাঁশঙ্খবটী, বিদ্যাধরাত্র, ধাত্রীলৌহ ও চিস্তামণি বা চতুম্মুথ প্রভৃতি 
ওষধ বিবেচনা পূর্বক সেবন করিতে দ্রবে । মহাসৈন্ধবাদ্যতৈল বা মহামাষ- 
তৈল অবস্থাভেদে মালিশের ব্যবস্থা কর! যাইতে পারে। 

পরিণাযশুল | পরিণাম শূল পৃর্বোক্ত সমস্ত শূল অপেক্ষা কষ্টদায়ক । 

এই শুল আবার বাতাদ্দিতেদে পুথক্, ছন্দ ও মিলিত দোৌষতেদে সপ্তবিধ। 
বাতিক পরিণাম শুলে যদিও উদরাধান, উদরে গুড় গুড় শব্দও মলমুত্রের 
বিবদ্ধত। প্রত্থতি বাতজ লক্ষণ প্রকাঁশ পায়, তথাপি পিত্তশ্লেক্সান প্রকোপও 

উহার সহিত মিলিতভাবে দৃষ্ট হয়। এই রোগের প্রথম অবস্থায় অগ্নিবল- 
বর্ধক স্বল্প অগ্রিযুখচুর্ণ, তাস্করলবণ বা মহাশঙ্খবটী এবং নারিকেলক্ষার, 
বিবেচনা! পূর্বক সেবন করিতে দ্রিবে | রোগ প্রবল হইলে শন্ুকা দিগুড়িক' 
প্রত্যহ প্রাতে সেবন করাইবে। রোগ পুরাতন হইলে, এ সকল ওষধের 

উপর কেবল নির্ভর না করিয়া সামুদ্রাদ্যচুর্ণণ শঙ্খরসগুড়িকা, গুড়মণ্্র, 

তারামণ্র বা বিদ্যাঁধরাত্র প্রভৃতি ওবধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । 

পরিণাম শূলে পিত্ের প্রকোপ প্রকাশ পাইলে তৃষ্ণা, দাহ ও ঘর্্ম প্রভৃতি 
উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই অবস্থায় সপ্তামৃতলৌহ, পথ্যাদিচুর্ণ বা 
ধাত্রীলৌহ ( মতান্তরে) প্রভৃতি উষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । রোগ পুরাতন 
হইলে ধাত্রীলৌহ ( মতান্তরে ), বিদ্যাধরাত্র বা তারামণ্্র প্রভৃতি ওঁষধ 
সেবন করিতে দিবে । 

পরিণামশুলের প্রথমাবস্থায় শ্রেম্ণা প্রবল হইলে, রোগীকে শশ্বরসগুড়িক! 

ও কৃষ্ণাদ্যচুর্ণ প্রভৃতি গুঁধধ ও রোগ পুরাতন হইলে, বিদ্যাধরাত্র ও বৃহৎ 
বৃপতিবল্পভ বা শঙ্খাদিচুর্ণ প্রভৃতি ওষধ সেবন করিতে দ্রিবে। ছুই দোষের 

প্রকোপ থাকিলে, পূর্বোক্ত ত্রিবিধ ওধধের মধ্যে বিবেচন! পূর্বক ২৩টা 
২৯ 
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ওষধ অথবা! চতুঃসমমণ্ুর। রদম্ুর বা তারামুর প্রভৃতি অবস্থাতেদে 

বিবেচন! পূর্বক সেবন করাইবে। 

অন্নদ্রেবশুল। অননদ্রবশূল ভূক্তানের পরিপাককালে ব৷ ভুক্তান্নের 

পরিপাক অস্তে অথবা অপরিপাক অবস্থায় উৎপন্ন হয়। এ শুলের নির্দিষ্ট 

কোন সময় নাই। যে পর্য্যন্ত ভূক্তান্ন বমন না হয়, তাবৎ রোগী সুস্থ 

হয় না। অন্নদ্রব শুল দুশ্চিকিৎস্ত ব্যাধি, সুতরাং উৎপন্ন হইবামাত্র অতি 

যত্বের সহিত অম্নপিত্ত শূলের ন্যায় ইহার চিকিৎসা করিবে । রোগের 

প্রথমাবস্থায় বাতাঁদিদৌষ বিবেচনা! করিয়া শঙ্খরসগুড়িকা, সামুদ্রাদ্যচুর্ণ, 

লৌহগুড়িক1 বা ধাত্রীলৌহ প্রভৃতি ওষধ যথান্ুুপানে সেবন করিতে দিবে । 

কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য হরীতকীথণ্ড বা অগন্যচুর্ণ ব্যবস্থা করিবে । রোগ পুরাতন 
হইলে খণ্ডামলকী, গুড়মণ্ড,ব, ধাত্রীলৌহ ( মতান্তরে ) বা বিদ্যাধরাভ্র অতি 
উপকারী । রোগী কশ ও চুর্বল হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধত। থাকিলে, নারিকেলী- 

মুত বা বৃহৎ নারিকেলখণ্ড প্রভৃতি ওষধও এই সঙ্গে প্রয়োগ কর! আবশ্যক । 
পরিণামশ্ল ও অন্নদ্রব শুলরোগে ভোজনের পর ও পরিপাকান্তে রোগী 

বেদনায় অস্থির হইয়া! উঠে, এই অবস্থায় ভোজনের আদি, মধ্য ও অস্তে 

ধাত্রীলৌহ বা ধাত্রীলৌহ ( মতান্তরে ) সেবন করাইবে। 

শূলরোগে-ওষধ | 

ত্রিফলাগ্য কাথ | পৈত্তিক শূলের প্রথম অবস্থায় নাভিযূলে বেদন। 

প্রবল হইলে এবং গাত্রদাহ, কোষ্ঠবদ্ধতা; ভ্রম ও মৃচ্ছ? প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যামান 
থাকিলে, এই কাথ রোগীকে । আন! মধুসহ সেবন করিতে দিবে। 

ত্রিফলাছা ক্কাথ। হ্রীতকী, আমলা, বহেড়া, নিমছাল, বষ্টিমধু$ কট.কী ও সোন্দালফলের 

শাস; এই সকল জ্রব্য সমভাঁগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা। 

শতাবর্্যাদি কাথ । পৈত্তিক শলরোগের প্রথমাবস্থায় দাহ, প্রত্রাবে 

হরিদ্রা বা রক্তাভা দৃষ্ট হইলে এবং নাভিমূলে অসম বেদন! থাকিলে, এই 

কাথ রোগীকে গুড়, মধু ও ইন্ষু চিনিসহ সেবন করিতে দিবে । 

শতাবর্ধযাদি কাথ। শতমূলী, যষ্টিমধু, বেড়েলামূল, কুশমূল ও গোক্ষুর ; এই সকল দ্রব্য 

সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোল! । কাথ শীতল হইলে সেব্য। 
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পটোলাদি কাথ | পৈত্তিক বা পিত্শ্রৈশ্সিক শলরোগের প্রথমাবস্থায় 

রোগীর জ্বর, দাহ, বমন ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, তাহাকে 
এই কাথ মধু ।* আনাসহ সেবন করিতে দিবে। 

পটোলাদি কাথ। পল তা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও নিমছাল; €ই সকল দ্রব্য 

সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। 

বিশ্বার্দি কাথ । বাতিক শুলরোগের প্রথমাবস্থায় হৃদয়, পার্খ ও পষ্ঠ 

প্রভৃতি স্থানে বেদনা হইলে, রোগীকে এই কাথ হিং/ আনা ও কুড় চূর্ণ 
%* আন সহ সেবন করিতে দিবে । 

বিশ্বাদি কাথ। শু $, ভেরেগামূল ও ববধান; ইহার। সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ 

তোলা, শেষ ৮ তোলা । পু 

দারুষট.কলেপ | অন্নদ্রবশূল, পরিণামশুল বা অন্য কোন শুলরোগে 
বায়ুর আধিক্য বশতঃ উদ্নরে বেদন। ও গুড়. গুড় শব্দ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ 

পাইলে, এই প্রলেপ রোগীর উদরে প্রয়োগ করিবে । 

দারুষটুকলেপ। প্রস্ততবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

বিল্বাদ্ধপ্রলেপ | অব্নদ্রবশূল ও পরিণামশুল প্রভৃতি রোগে উদরে 
গুড় গুড়, শব্খ, বেদনা ও উদরাঞ্ান প্রভৃতি লক্ষণ বিগ্ঠমান থাকিলে, এই 

প্রলেপ উদরে প্রয়োগ করিবে। 

বিশ্বাগ্তলণেপ। বিশ্বমুল, ভেরেগারমূল, রক্তচি, শু ঠ, হিংও সৈদ্ধবলবণ; এই সমস্ত 

সমভাগে একত্র পেষণ*করিয়! উদরে প্রলেপ দিবে । 

যমানিকাদি চূর্ণ | বাতিক শুলরোগে উদরে গুড়, গুড় শব্দ, কোষ্ঠ- 

বন্ধ, হৃদয়, কটি ও পার্খ স্থানে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ 

উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দিবে। 

যমানিকাদি চুর্ণ। যমানী, হিং, সৈদ্ধবলবণ, যবক্ষার, সচললবণ ও হরীতকীঃ এই 

সকল ত্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিজিত করিবে । মাত্রা ।” আনা । 

স্বল্প অগ্রিমুখচুর্ণ | বাতিক, শ্লৈম্মিক, বাতশনৈম্সিক, সান্িপাতিক এবং 
বাতাধিক পরিণামশুলরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, উদ্রে গুড়, গুড় শব্দ ও বেদনা, 
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এবং কটি, পার্খও পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও উদরাগ্রান প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট 
হইলে, এই চুর্ণ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে | 

স্বল্প অগ্রিমুখচুর্ণ | প্রস্ততবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

চতুঃসমচুর্ণ | আমশুল ও শ্রেম্সিক শুলরোগে অগ্িমান্দ্য, বমনবেগ ও 

দেহের গুরুত! প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওগষধধ রোগীকে উষ্ণজলনহ 

সেবন করিতে দিবে । 

চতুঃসমচুর্ণ। যমানী, সৈন্ধব, হরীতকী ও শুঠ; এই সকল দ্রব্যের চুর্ণ সমভাগে 

লইয়া মিশ্রিত করিবে | মাত্রা * আনা বা।* আনা । 

শঙ্ঘাদিচুর্ণ। সান্লিপাতিক শূলরোগে শ্লেম্সা প্রবল হইলে অর্থাৎ আগ্মি- 

মান্দ্য, মন্তকে ভারবোধ ও কোষ্ঠবদ্ধত। প্রভৃতি উপসর্গের আধিক্য লক্ষিত 

হইলে, এই ওঁষধধ রোগীকে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে । 

শঙ্খাদিচুর্ণ। শোধিত শঙ্ভম্ম ॥* তোল।ঃ সৈদ্ধবলবণ, শু ঠ, পিপুল ও মরিচ ; ইহাদের 

প্রত্যেকের চুর্ণ।* আনা» শোৌধিত হিং ৮ রি; এই সকল একত্র বিশ্রিত করিবে। মাত্রা- 

1০ আনা । 

.. পথ্যাদিচুর্ণ । পরিণামশূলে পিত্তের বা শ্লেম্মার আধিক্য থাকিলে এবং 
তৃষণ, দাহ; ঘর্ম, বমি বা. বমনবেগ প্রস্তুতি দৃষ্ট হইলে, এই ওঁষধ রোগীকে ঘ্বত 

ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। 

পথ্যার্দিচুর্ণ। হ্রীতকী, শুঠ ও লৌহচুর্ণ; এই সকল ভ্রব্যের চুর্ণ সমভাগে লইয়। 
মিশেত করিবে। মাত্রা %* আনা। 

কৃষ্ণাদ্চর্ণ ॥ পরিণামশুলে শ্্েম্ার প্রকোপ বশতঃ বমনভাব, গাত্র- 

গুরুতা এবং অন্তান্য উপসর্ণ থাকিলে, এই চূর্ণ রোগীকে গুড়ের সহিত সেবন 

করিতে দিবে। 

কৃষ্ণাগ্ চূর্ণ। পিগ্নলী, হরীতকী ও €লৌহ? ইহাদের চুর্ণ সমপরিমাণে লইয়া মিশ্রিত 

করবে। মাত্রা ৭ আন] । 

সামুদ্রোদ্যচুর্ণ | অন্গদ্রবশূলে ও পরিণামশুলে বাতশ্েম্সার প্রকোপ 
এবং উদরে গুড় গুড়, শর্ষ, মলযৃত্রের বিবদ্ধতা ও চিত্তের অস্থিরতা! প্রভৃতি 
লক্ষিত হইলে, এই ওষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দ্রিবে। 
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সামুদ্রাদ্য চুর্ণ। করকচলবণ, সৈদ্ধবলবণ, যবক্ষার, সাজিমাটী, সচললবণ, সাস্তার- 

লবণ, বিটলবণ, দশ্ভীমূল, লৌহ, মণ্ডর, তেউডীমুল এবং ওল) ইহাদের চুর্ণ সমভাগে 

লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা-_* আন]। 

শন্ব কাদিগুড়িক1। পরিণামশুলের প্রবল অবস্থায় রোগী বেদনায় 

অভিভূত হইলে, এই ওষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । বাতশ্নৈম্মিক পরি- 

ণামশুলের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলেঃ ইহা! সেবনে আশু বেদন। হাস হয়। 

শ্ঘ.কাদি গুড়িকা। শন্বকভম্ম, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, বিউলবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চল- 
লবণ, সামুদ্রলবণ ও করকচলবণ; এই সকল সমভাগে লইয়! কলমীর রসে বর্দন পূর্বক 
॥* তোলা প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। 

শঙ্রসগুড়িকা । অবদ্রবশূল, বাতিক ও শ্েম্মিক পরিণামশূল, 

কুক্ষিশূল এবং পার্শ্বশূল প্রভৃতি রোগে এই ওষধ রোগীকে প্রাতে উষ্ণ জলসহ 
সেবন করিতে দিবে। বাতাশ্রিত অন্তান্ত শুলরোগে ইহ] উৎকষ্ট। 

শগ্বরসগুড়িকা। তেঁতুলের খোসাভম্ম ৪* তোলা' বিটলবণ, 'সৈন্ধবলবণঃ সৌবচ্চল- 

লবণ, সাম্তারলবণ ও করকচলবণ, ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, শখ্খভম্ম ৯৬ তোলা এবং 

জানমীর লেবুর রস /৮ সের, এই সকল একত্র করিয়া মৃদু অগ্রিতে পাক করতঃ হিং, শু, 

পিপুল ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা এবং পারদ, গন্ধক ও বিষ; ইহাদের 

প্রত্যেকের ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া গোড়ালেবুর রসে মর্দন পূর্বক ৩ দিন রৌদ্রে শু 

করিবে। বটী২রতি। 

লৌহ্গুড়িকা ।. পরিণামশূলে বাতপিত্তের প্রকোপ বশতঃ তৃষ্ণা, 

দাহ, মৃচ্ছা এবং মলমৃত্রের বিবদ্ধতাঃ কম্প ও বমন প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে 
এবং অন্নদ্রব শুলের যাবতীয় উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে। অন্ুপান--জল। 

লৌহগুড়িকা। লৌহ ১ ভাগ, হরীতকী, আমল! ও বহেড়া প্রত্যেকে ১ ভাগ, পুরাতন 

গুড় ৮ ভাগ ও গোমৃত্র ৩২ ভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া গুড় পাকের বিধানান্বসারে 

পাক করিবে। মাত্র! ॥* তোলা। 

হিঙ্গ দ্য গুড়িকা। বাতিকশূলরোগে কোষ্ঠিবদ্ধতা এবং কটি, পৃষ্ঠ ও 
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পার্থ প্রভৃতি স্থানে বেদন! প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে 

দিবে । অনুপান-উঞ্জজল। 

হিজাছ্ গুড়িকা। হিং, অন্নবেতস, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, বমানী, সৈক্ধবলবণ, সচললবণ 

ও বিটলবণ) এই সকল ভ্রব্য সমভাগে লইয়া টাবালেবুর রসে মিশ্রিত করিয়! গুড়িকা 
প্রস্তুত করিবে। মখত্রা--০০ আনা বা।* আনা। 

অগস্ত্যচণ ॥ পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিক ও অন্দ্রবশূলে রোগীর দাহ, 

ভ্রম, যুচ্ছা, কম্প, শরীরের গ্লানি ও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে 

কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, তাহাকে এই ওষধ সেবন করিতে দিবে । ইহা প্রাতে 

সেব্য। 

অগন্ত্যনুর্ণ। প্রস্ততবিধি ৪১৩ পৃষ্ঠায় রষ্ট ব্য। 

হরীতকীখণ্ড | বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তপ্নৈপ্মিক এবং 

অন্তান্য শূলে পিত্তের প্রকোপবশতঃ দাহ, বমন ও মুচ্ছা প্রভৃতি এবং তৎসঙ্গে 

কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, এই ওঁষধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা! কোষ্ঠশুদ্ধি- 

কারক এবং পিততনিঃসারক। প্রীতে সেব্য। অন্ুুপান-_উষ্খদুগ্ধ । 

হরীতকী খণ্ড। প্রস্ততবিধি ৪১৩ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য | | 

ভাস্করলবণ | শ্রেম্মিকশুলে ও পরিণামশুলে রোগীর শ্র্েম্মা প্রবল ও 

অগ্নিমান্দ্য এবং বমন প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ তাহাকে উষ্ণজজলসহ 

প্রত্যহ প্রাতে বা সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। 

ভাঙ্করলবণ। প্রস্ততবিধি ৩৩৬ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 

যোগরাজগুগ্গুলু । বাতিক ও বাতশ্নৈম্মিক শুলের নূতন ও পুরাতন 

অবস্থায় হৃদয়, পার্থ এবং পৃষ্ঠ প্রসৃতি স্থানে বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধত থাকিলে 

এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অন্পান-_-উষ্জজল। 

যোগরাজ গুগৃগুলু। প্রস্ততবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় তরষ্টব্য | 

রসোনপিণ্ড। বাতিক ও বাতশ্নৈত্িক শূলের নূতন অবস্থায় হৃদয়, 
পার্থ ও পৃষ্ঠ প্রত্থতি স্থানে' বেদনা! থাকিলে এবং রোগীর শরীর বাতগ্নেন্- 
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প্রধান হইলে, এই ওঁষধ তাহাঁকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দ্রিবে। বাতপিত্ত- 

প্রধান ব্যক্তিকে ইহা কখনও সেবন করিতে দ্রিবে না । 

রসোনপিণড। প্রস্ততবিধি ৬০১ পৃষ্ঠায় রট্য। 

চতুন্ম্খরস | বাতিক, বাতপৈত্তিক, সান্রিপাতিক এবং পরিণামশুলে 

ও অন্নদ্রবশূলে বায়ু অথবা বাতপিত্ত প্রবল হইলে কিন্বা রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ, 

উদরাপ্মান, কম্প, প্রস্রাবের কষ্টত1 ও জ্বাল! প্রভৃতি উপসর্গ পরিলক্ষিত হইলে, 

এই ওঁধধ তাহাকে হরীতকী, আমল ও বহেড়াভিজান জল এবং মধুসহ 

সেবন করিতে দিবে। 

চতুর. খরস| প্রস্ততবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | | 

চিন্তামণিরস । বাতিক, বাঁতপৈক্তিক ও সান্লিপাতিকশুলে, রোগীর 

কোষ্ঠবদ্ধতা, কল্প, মৃচ্ছা, উদরাশ্ান ও প্রজাবে যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ 

পাইলে, এই ওঁষধ তাহাকে হরীতকী, আমল! ও বহেড়াতিজান জল এবং 

মধুসহ সেবন করিতে দিবে। 

চিন্তামণিরস। প্রস্ততবিধি ৩৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

বৃহৎ বাত্রচিন্তীমণি । বাতিক,বাতপৈত্তিক ও সান্লিপাতিকশূল- 

রোগে রোগীর শরীর অতি রুশ ও হুর্ধল হইলে এবং বায়ুর প্রকোপবশত: 
কম্প, আশখ্বান, মৃচ্ছা ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ তাহাকে 

সেবন করিতে দ্রিবে। পরিণাম শুলেও বায়ু ও পিত্ের প্রকোপ লক্ষিত 

হইলে, এই ওষধ প্রয্মোগ কর! যাঁয়। অন্ুপাঁন-_হরীতকী, আমল! ও বহেড়া- 

তিজান জল এবং মধু। 

বৃহৎ বাতচিন্তাঁমণি। প্রস্ততবিধি ৪১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

মহাশঙ্খবটী | শ্সৈম্মিক, সান্নিপাতিক ও বাতিক পরিণামশূলে, রোগীর 

অগ্নিমান্দ্য, উদরে গুড় গুড়, শব্দ, হজম শক্তির অভাব ও বমন প্রভৃতি লক্ষণ 

গ্রকাশ পাইলে; তাহাকে উষ্ণজলসহ আহারের পুর্বে বা পরে ইহার এক- 

বটিক। প্রয়োগ করিবে । 

মহাশত্ববটী। প্রস্তৃতবিধি ৩৭৮ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। 
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ধাত্রীলৌহ্। পৈত্িক, বাতপৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও টপত্তিক পরি- 

ণামশূলে রোগীর দাহ বমন এবং ধর্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ 
পরিণামশুল ও অন্নদ্রবশূলে বমন প্রবল হইলে, ইহার এক বটিক ভোজনের 

আদিতে, মধ্যে ও অস্তে ঘ্বত ও মধুসহ তাহাকে সেবন করিতে দ্বিবে। 
ধাত্রীলৌহ। প্রস্ততবিধি ১৫৬ পৃষ্ঠায় ভুষ্টবা। 
ধাত্রীলৌহ ( মতীন্তরে )1। বাতপৈত্তিক ও পৈত্তিক পরিণামশূল- 

রোগে পিশ্তের প্রকৌপবশতঃ বমন, দাহ ও মৃঙ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রবল হইলে; 
ইহার এক বটিক] সেবন করিতে দিবে । এই ওঁষধ অন্নদ্রব শুলরোগে বমন 
প্রবল হইলে, ভোজনের আদি, মধ্য ও অন্তে সেবনে অসাধারণ উপকার হয়। 

অশ্লপিততরোগেও বমন প্রবল হইলে, ইহা প্রয়োজ্য। 
ধাত্রীলৌহ ( মতান্তরে )। প্রস্ততবিধি ৪০৮ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। 

বিগ্যাধরাভ্র | পৈত্তিক, পিত্তশ্নৈম্মিক, বাতপৈত্তিক, সানিপাতিক 

এবং শ্নৈম্মিক বা পিত্তশ্নৈম্মিক পরিণামশুল ও অন্দ্রবশলরোগে নাভিযূল, আমী- 
শয় ও বন্তিদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা, এবং বষন, দাহ, কম্প ও ঘণ্ম ইত্যাদি 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ রোগীকে ছাগীছুগ্ধ ও ইচ্ষুচিনিসহ সেবন 

করিতে দ্বিবে। 

বিদ্াধরাভ্র। প্রস্তুতবিধি ৪১৫ পৃষ্ঠায় ভুষ্টব্য। 

ত্রিফলালৌহ । পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিকশূলরোগে নাতিমূল বা বস্তি- 

স্থানে বেদন৷ এবং কম্প, দাহ; মৃচ্ছা ও বমন প্রভৃতি ল'্ণ প্রকাশ পাইলে, 
এই গুঁধধ রোগীকে গব্যহুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। 

ভ্রিফলালৌহ। হরীতকী, আমল! ও বহেড়া; ইহাদের সকলের চুর্ণ সমভাঁগ এবং সর্ব- 
সমান লৌহ; একত্র মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দন করিবে | বটী৩ রতি। 

সপ্তাম়ুতলৌহ । পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক এবং পরিণামশূলে বায়ু ও 

পিত্তের প্রকোৌপবশতঃ নাতিমূল বা বস্তিদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও তৎ্সঙ্গে 
বমন, দাহ, মুচ্ছণ ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধধ রোগীকে 
দুপ্ধসহ সেবন করিতে দিবে । 

সপ্তামৃতলৌহ ৷ প্রস্ততবিধি ১৭৯ পৃষ্ঠায় জরষ্টব্য | 
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শৃলান্তকরস। পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্নৈম্মিক এবং অন্নদ্রবশলে 

পিত্তের আধিক্য বশতঃ বমন, দাহ ও মুচ্ছ প্রভৃতি এবং নাভিদেশ; বক্ষের 
নিয় বা বন্তিদেশ প্রভৃতি স্থানে শুল প্রকাশ পাইলে, এই ওঁধধ রোগীকে 
ধনে ও পল্তাতিজান জলসহ সেবন করিতে দ্বিবে। 

শৃললান্তকরস। শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুখা, তেউড়ীমূল ও 

রক্তচিতা; ইহাদের প্রত্যেকে ১ €তাল।, পারদ ॥* তোলা, গন্ধক |* তোলা(কজ্জবলী ১তোলা) 

এবং €লীহ, অভ্র ও বিড়ঙ্গ ; ইহাদের প্রত্যেকের চর্ণ২ তোলা লইয়া হরীতকী, আমল! ও 

বভেডাব কাথে অদ্দন করিবে | বটী রতি । 

শলহরণযোগ | প্রৈম্মিকশূলে ও আমশূলে, আমাশয়ে বেদনা শরীরে 

তারবোধ, বমন-বেগ ও বিবিধ গ্লানি প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে 

জলসহ সেবন করিতে দিবে । ইহ! ঘকৎ শুলাদিতে প্রয়োগ কর! যায়। 

শৃলহরণযোগ | প্রস্ততবিধি ৯৫৭ পৃষ্ঠায় দষ্ুব্য | 

নৃপতিবল্পভ | শ্লৈশ্মিক' পিস্তপ্রৈম্মিক ও আমশুলে রোগীর আমাশয়ে 

বেদন। হইলে এবং বমন-বেগঃ গাত্র-গুরুতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্গণ- 

প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। অনুপান--হরী- 
তকীচুর্ণ ও সৈন্ধবলবণ। 

নৃপতিবল্লভ প্রস্ততবিধি ৩৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 

বৃহৎ নৃপতিবল্লভ। গ্লৈম্সিক ও পিত্শ্নৈম্মিকশূল এবং গ্লৈষ্মিক পরি- 

ণামশলে রোগীর আমাশয়, নাতি ও হৃদয়ের মধ্যস্থলে বা কুক্ষিদেশে বেদন! 

প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে অগ্নিমান্দ্য। গাত্র-গুরুত ও বমন-বেগ থাকিলে, 

এই ওঁধধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । অনুপান-ছাগীহুদ্ধ বা হরীতকী- 
চূর্ণ ও সৈম্ধবলবণ। 

বুহৎ নৃপতিবল্লভ। প্রস্তবিধি ৩৩৮ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য। 

শুলবজ্ভিণী বটিক]। প্লৈশ্িক পিতক্লৈন্সিক এবং আমশুল ও পরিণাম- 

শলে পিত্রগ্নেম্সার প্রকোপ দৃষ্ট.হইলে এবং আমাশয়, নাতি ও হৃদয়ের 
মধাস্থানে বা কুক্ষিদেশে শূল প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ ততৎসঙ্গে অগ্রিমান্দ্য) 

৩৪ 
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গাত্র-গুরুতা, শরীরের স্তব্ধতা বা বমন-বেগ প্রভৃতি থাকিলে, এই গুঁষধ 

রোগীকে ছাগীদুপ্ধপহ সেবন করিতে দিবে। 

শুলবদ্রিণী বটিকাঁ। পারদ, গন্ধক ও লৌহ, ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা, সৌহাগার 

খৈ, হিং রূপা শর, শিপুল। মরিচ, হরীতকী, আহলাবহেড়া, শগীরপালো, দারুচিনি, এলা- 

ইচ, তেজপাতা, তালীশপত্র,জাতীফল, লবঙ্গ, যমানী, জীরা ও ধনে; ইহাদের প্রত্যেকের 

চর্ণ ১ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া ছাগীহুদ্গে মর্দন করিবে । বটী ৫ রতি। 

সর্ববাঙ্গস্রন্দর রন | বাতিক বা বাতশ্রৈম্মিকশূলে রোগীর হৃদয়, পাশ 

বা পুষ্ঠদেশে বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে অন্তান্য উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, 
এই ওষধ তীাহ|কে সেবন করিতে দিবে । অনুপান--শ'ঠ, পিপুল, মরিচ, 
সৌব্চলবণ, হিং, করঞ্জবীজচূর্ণ ও উষ্ণজল। 

সর্ব্বাঙ্গশ্ুন্দর রস পারদ, গন্ধক, তাম, শু ঠ, বিটুলবণ, সৌবর্চললবণ, সাম্তারলবণ, কর- 

কচলবণ, মন:শিলা, স্বর্ণমাক্ষিক,হরিতাল, রৌপ্য, স্বর্ণ, বঙ্গ ও লৌহ; এই সকল দ্রব্য একত্র 

মিম্রত করিয়া *গশখর কাথ, জয়ভ্টপাতার রস, সিদ্ধিন্নরস বা কাথ, বামনহাটীর ক্কাথ ও 

ৃতুরাপাতারপ্নন; এই সকল দ্রুবো ঘথাক্লুনে৭ বার করিরা ভাবনা দিবে। বটী৬ রতি। 

খণ্ডামলকা | বাতিক, পৈভ্তিক, অননদ্রব শল ও পরিণাম শলরোগে 

বাতপিভ্তের প্রকোপবশতঃ বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং নাতি, উদর, 

বা পৃষ্ঠ প্রন্ৃতি স্থানে বেদনা ও বক্তপিত্তরোগের বিবিধ উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, 
এই গঁষধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান--জল বা দুগ্ধ । 

থণ্ডামলন্দী। পুরাতন কুম্াণ্ডের শাস চূর্ণ ৪** তোলা; ছুই সের গব্যদ্বতে ভাজিয়! 

লইবে, পরে আমলকীর রস বা ক্কাথ /8 সের. কুগ্মাগুরস /8 সেক; একত্র করিয়া! উহাতে 

৪০০তোলা ইক্ষচিনি মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া লইবে। এই রসে ভাজা বুষ্মাগুচুর্ণ দিয়া রীতিমত 

পাক করিবে এবং হাতাদ্বারা আলোড়ন করিয়া গা হইলেই নামাইবে, পাকান্তে শীতল 

হইলে মধু /১ সের এবং পিপুল, জীরা ও শ৮ঠ$ ইন্থাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১৬ তোলা, মরিচ, 

চর্ণ ৮ তোলা এবং তালীশপত্র, ধনে, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাচ» নাগেশ্বর ও মুখা, ইছা- 

দের প্রত্যেকের চর্ণ ২ তোলা প্রদ!ন করিবে । মাত্রা-॥* তোলা হইতে ৯ তোলা । 

গুড়মণ্ডর | পরিণামশূলে পিত্ত ও শ্লেম্সার প্রকোপ থাকিলে এবং 
র্ 

অন্নদ্রবশূলে রোগীর অগ্রিমান্দ্য, বমন, দাহ বা আহারাস্তেঃ পরিপাককালে 

বা পরিপাকান্তে উদরে অসহ্ বেদনা হইলে এই ওষধ ভোজনের আদিতে। 
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মধ্যে ও অস্তে ঘ্বত ও মধুসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অগ্লপিত্রশল- 

রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। ইহা সেবনে দীর্ঘধকালের পঞ্জিণাম ও 
অন্দ্রবশূল বিনষ্ট হয়। 

গুড়মণ্ডর। পুরাতনগুড়, আমলকী ও হরীতকীচুর্ণ প্রতোকে ৮ তোলা এবং শোধিত- 

মণ্ডর ২৪ তোজা একত্র করিয়া ঘৃত ও মপুদ্ছারা মর্দন করিবে । মাত্রা” আনা। 

তারামণ্ডরগুড়। পরিণাম শলরোগে পিত্ত ও শ্রেম্া প্রবল হইলে 

এবং তত্সঙ্গে অগ্নিমাপ্ৰ্য, বমন, দাহ ও মুচ্ছণ প্রভৃতি উপসর্গের সহিত উদ্দবে, 

নাতি-মুলে ও আমাশরাদি স্ানে বেদন1 প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ তোঁজনের 

আদিতে, মধ্যে ও আস্তে পুত ও মধুপহ সেবন করিতে দিবে ।, যে সকল 

রোগীর বমন প্রবল ও অগগ্রমান্দ্য বিগ্কমীন, তাহাদ্রিগের এই ওঁষধ সেবনে 

বিশেষ উপকার হয়। 

তারামগরগুড | মির এ২ তোলা, গোমুর ১৪৪ তোলা ও পুরাতনগ্ুড় ৭২ তোলা, 

একত্র করিয়া মাটার া়ীতে ঘথা'নিয়মে পাক করিবে, অনস্তর বিডঙ্গ, রক্তচিতা, হরীতকী, 

আমলকী, বহেড়া, "৪ঠ. পিপুল ও মরিচ ইভাদের প্রতোকের চর্ণ ৮ ততোল। উঠাতে 

প্রদান করিবে ও পিগ্ের ন্যায় গাড় ভইলে, উহ্তা ম্ি্ধভাঁতে রাখিখে | মাত্রা আনা 

বা॥ তোলা। 

শতাবরীণ্ডর | বাতটনর্তক ও সানিপাতিক শুলরোগেঃ  বমন, 

দহ, মৃদ্হণ, ঘর, পিপাসা ও শিরোবৃর্ণন প্রহ্থতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এবং 

নাতিমূল বা বস্তিদেশে প্রবল বেদনা হইলে, এই ধধ রোগীকে সেবন করিতে 

দ্িবে। পরিণামশলে বাফু ও পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে এবং ভোজনেনর 

পরিপাক সময়ে অসহ্য বেদন প্রকাশ পাইলে, এই ষধ তোৌজনের আদি, মধ্য 

ও অন্তে সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান-ছু্ধ। 

শতাবরী মণ্ডর। শোধিত মণ্ডরচুর্ণ ৬৪ তোলা, শতমুলীর রস ৬৪ তোলা, দধি ৬৪ 

ভোলা, গব্যছুপ্ধ ৬৪ তোলা ও গব্যঘৃত ৩২ তোলা ; এই সমুদয় একত্র পাক করিয়া পিওবথ 

করিবে। মাত্রা-* আনা বা ॥* তোলা'। 

বৃহৎ শতাবরীমণ্ড র। বাতিক, পৈত্তিক ও বাঁতপৈত্তিক শূলরোগে 
নাভিমূলে, পৃষ্ঠে, হদয়ে ও পার্শে প্রবল বেদনা হইলে এবং দাহ, বমন, যুজ্ছ৭ ও 
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ধর্ম প্রন্ৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই গুঁষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
পিত্তশূলরোগে নাভিমূলে প্রবল বেদনা হইলে ও অন্নদ্রবশূলে ইহা উৎকৃষ্ট । এই 
ওষধ বাতপিত্তাধিক কৃশ ব্যক্তির পক্ষে অতি ফলদায়ক। অন্ুপান : দুপ্ধ। 

বৃহৎ শতাবরী মর | মণ্ড,র উষ্ণ করিয়া ভ্রিফলাক্কাথে ভিজাইবে, এইরূপে শোধিত 
মণ্ডর ৬৪ তোলা, শতমুলীর রস ৬৪ তোলা, গব্যদধি ৬৪ তোলা, গব্যছুপ্ধ ৬৪ তোল, 

আমলকীর রস ৬৪ তোলা ও গব্য ঘ্ৃত ৩২ তোলা, একত্র পাক করিবে এবং পাক শেষ 

হইলে জীর1, ধনে, মুখা, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, পিপুল ও হরীতকী; ইহাদের 
প্রত্যেকের চূর্ণ ॥* তোলা প্রদান পূর্বক মআালোড়ন করিয়া নীমাইবে। মাত্রা ।* আনা । 

রসমণ্ডর | অন্রদ্রব শূলরোগে শ্লেম্সা ও পিত্ত এবং পরিণামশূলে পিত্ত 

ও শ্লেম্ব। প্রকুপিত হইলে অথচ উদরে বা আমাশয়ে, পরিপাককালে ব1 

পরিপাকান্তে প্রবল বেদনা প্রকাশ পাইলে; এই ওঁষধধ রোগীকে সেবন করিতে 

দিবে । পৈত্তিক ও শ্লেম্িক পরিণামশূলেও ইহা অতি উপকারী । পিত্ত- 

জনিত বিবিধরোগে এই ওধধ প্রয়োগ করা যায় ও উত্তম ফল হয়। অন্ুপান- 

ঘৃত ও মধু। 

রসযণ্ু,র | হরীতকী চূর্ণ ৩২ তোলা, বিশুদ্ধ মর চূর্ণ ১৬ তোলা, শোধিত গন্ধকচুর্ণ ১৬ 

তোলা, পারদ ৪ তোল! (গন্ধক ও পারদের কজ্জন্পী ); এই সমস্ত একত্র করিয় ভৃঙ্গরাজরস 

/& সের ও কেএুতাযাররস/৪ সের উহাতে প্রদান পূর্বক লৌহপাত্রে রাখিয়া রৌন্রে শুকাইবে, 
জনন্তর ঘৃত ও মধু সহযোগে স্সিপ্কভা্ডে রাঁধিবে। মাত্রা ।* আনা। 

চতুঃসমম শর | পৈত্তিক ব৷ পিকখ্লৈম্মিক পরিণামখুলে রোগীর 

উদ্দরে বেদনা, বমি ও বমনবেগ প্রভৃতি লক্ষণ এবং অল্পদ্রবশূলরোৌগে অন্নের 

পরিপাকান্তে বা পরিপাক সময়ে উদরে প্রবল বেদন প্রকাশ পাইলে, এই 
গঁধধ ভোজনের আদিতে। মধ্যে বা অন্তে শীতল জলসহ রোগীকে সেবন 

করিতে দ্রিবে। 

চতুঃসম যণ্ডর | শোখিত মণ্ড;র ৮ তোলা, গবাঘৃত্ত ৮ তোলা, মধু ৮ তোলা ও ইক্ষুচিনি 

৮ তোলা, এই সমুদয় একত্র করিয়া তাত্পাত্রে লৌহ দণ্ড দ্বারা মর্দন পূর্বক একদিন রৌত্রে 
গু একরাজ্ শিশিরে হ্বাপন করিয়া ঘৃতপাত্রে রাখিয়া দিবে । মাত্রা ।* আন]। 

নারিকেলখণ্ড | বাতিক, পৈত্তিক ও বাতটৈত্তিক শুলরোগে কোষ্ঠ- 

বন্ধতা,বমন, দাহ ও মৃচ্ছ প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে এবং রোগীর 
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কশত। ও দুর্বলতা থাকিলে, এই ওষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । 

ইহাতে কোষ্ঠশুদ্ধিও হয়। 
নারিকেলখ€ | ব্ুুপন্ধ নীরিকেলশীস শিলায় পেষণ পূর্বক বস্তরপ্ধারা ছাকিয়া, তাহার 

নস গালিয়া ফেলিবে, অনস্তর রৌন্রে শুষ্ক করিয়া তাহ! হইতে ৬৪ তোলা পরিমাণে লইয়া ৮ 

তোলা দ্বৃতে ভাগ্িয়া লইবে, পরে চারিসের নারিকেল জলে ৩২ তোলা ইক্ুচিনি গুলিয়া পাক 

করিবে এবং পাক শেষ হইলে নামাউয়! উহীতে ধনে, পিপুল, মুখাঃ বংশলোচন। জীরা ও কৃষণ- 

জীরা, ইহাদের প্রত্যেকে ॥* তোল! এবং দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ ও নাগেশর ; ইহাদের 

প্রত্যেকের চূর্ণ * আন! প্রক্ষেপ দি রা] আলোড়ন করিবে | মাত্র11* আনা বা॥* তোল! । 

রুহ নারিকেলখণ্ড । বাতিক, পৈত্তিক; বাতপৈত্তিক এবং অশ্শূলে- 

বমন, কোষ্ঠবদ্ধত।, মৃচ্ছণ ও শরীরের অত্যন্ত গ্লানি প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ 

' রোগীকে ছুপ্ধদহ সেবন করিতে দিবে । ইহা পুষ্টিজনক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকর। 

বৃহৎ নারিকেলখণ্ড। শিলায় পেবিত এবং বস্ত্র দ্বারা শিম্পীড়িত স্বুগরু শুষ্ক নারিকে ল- 

শল্ত ৬৪ তোলা ও গবাঘুত ৪* তোলা লইঘ। একটা তাশ্র লা মাটার পাত্রে অগ্রিতে ভাঙিয়! 

লইবে,অনস্তর নারিকেল জল১৬ সের ও ইক্ষুচিনি ২সের মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া উহার সহিত 

ঘৃতত-ভর্জজিত নারিকেল-শত্ত এবং ০ চর্ণ ৩২ তোলা ও গব্য দুগ্ধ /২ সের মৃদু অগ্নিতে পাক 

করিবে, পাঁকশেধ হইলে উহাতে বংশলোচন, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, মুখা; দারুচিনি, তেজ- 

পাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, ধনে, পিপুল, গঞ্জপিপুল ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ ৪ 

তোলা নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিবে | মাত্রা -1* ভোলা। 

নারিকেলামৃত | পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক এবং পৈত্বিকপরিণামশূল ও 

অন্নদ্রবশূল প্রত্তি রোগে বমন, দাহ, মুচ্ছণ, উদরে প্রবল বেদন1 ও কোষ্ঠ- 

বদ্ধতা থাকিলে, এই ওবধ বোগীকে ছুপ্ধলহ সেবন করিতে দ্িবে। 

নারিকেলামৃত। শিলাপিষ্ট ও বস্তদ্ধারা নিম্পীড়িত সুপ নারিকেল শস্ত রৌদ্রে শুক 

করিয়। লইবে। অনন্তর তাহার /8 সের ও গব্যঘৃত /8 সের একত্র করিয়া যুছ অগ্নিতে 

ভাজিয়া, উহাতে নারিকেলঞ্জল ৩২ সের; গবাছুগ্ধ ৩২ সের আমলকীর রস /8 সের, ইক্ষু- 

টিনি ১২॥* সের ও শু ঠচুর্ণ 4২ সের মিশ্রিত করিয়া একত্র পাঁক করিবে, পাকশেষে শীতল 

হইলে শুঠ, পিপুল মরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ ও নাগকেশর., ইহাদের প্রত্যে- 

কের চুণণ৮ তোলা এবং আমলকী, জার!, কৃষ্ণজীরা, ধনে? গেঠেলা। বংশলোচন ও মুখা 

ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা ও মধু ৩২ তোলা মিশ্রিত করিয়া স্নিপ্ধভাণ্ডে রাখিবে। 
যাত্রা তোলা রা ১ তোলা। 
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নারিকেলক্ষার। বাতিক পৰিণামশুলে উদরে গুড় গুড় শব্দ, অসহ 

বেদন, উদরাধান ও মলমৃত্রের বিবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে; এই ওঁষধ 

রোগীকে পিপুলচুর্ণসহ সেবন করিতে দ্বিবে। 

নারিকেলক্ষার। জলসংঘুক্ত সুপরু ন।পিকেলের মুখে সুক্ষ ছিদ্র করিয়া তম্মধ্যে সৈন্ধব- 

লবণ পূর্ণ করতঃ মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে প্রলেপ দিবে, অনন্তর শুষ্ক করিয়া ঘুটের অগ্নিতে 

দগ্ধ করতঃ তাঁহার মধ্যস্থ শাস গ্রহণ করিবে | মাত্রা-1* আনা বা ॥* তোল] । 

শুলগজেক্দতৈল | বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিকশূলরোগে 

রোগীর নিদ্রা অভাব ও উদরে অসহা বেদন। প্রকাশ পাইলে, এই তৈল 
তাহার উদরে ও সর্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে । 

শূলগজেন্রতৈল | তিলতৈল /৮ সের; মথাবিধি মূচ্ছণপাক করিবে । ক্কাথ্যদ্রব্য-_. 

এরগুমুল, বিহ্ছছাল, শোণাছাল, গাস্তারীছাল, পাঁরুলছাল, গণিঘ়ারীছাল, শীলপাণী, চাকুলে, 

বুহতী, কণ্টকাঁরী ও গোক্ষুর ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা, জল ৫৫ সের, শেষ ১৩৪০ সেরে। 

যবধান /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের | ডুগ্ধ১৬ সের | কক্ষদ্ববা-_শুঠ, জীরা, 

ধনে, পিপুলঃ বচ, সৈন্ধব ও কুলপত্র; ইহাদের প্রতোকের ১৬ ভোঁলা। যথাশিয়মে তৈল 

পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে | 

বৃহ সৈ্ধবাগ্ভতৈল | বাতিক ও বাতশ্রৈত্মিকশুলরোগে কটি, পৃষ্ঠ, 

পার্থ প্রভৃতি স্থানে বেন] থাকিলে, এই তৈল তত্তৎস্থানে এবং রোগ পুর।তন 

হইলে, সর্ধবাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে । 

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল। প্রস্ততবিধি ৬৯৬ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। 

মধ্যম বিষ্ুরতৈল | বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপর্তিকশূলরোগ পুরা- 

তন হইলে এবং কটি, পৃষ্ঠ, পার্খ, নাতি ও বস্তিদেশে বেদনা থাকিলে, এই 
তৈল রোগীর নাভি, উদর ও বস্তিস্থানে মালিশ করিতে দিবে । 

মধ্যম বিষ্কুতৈল। প্রস্ততবিধি ৬২৪ পৃষ্ঠায় দুষ্টব্য। 

মহামাবতৈল । বাতিক ও বাতপৈত্তিক শূলরোগে কটি, পৃষ্ঠ, পারব? 

নাভি ও বস্তিদেশে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই তৈল তত্তৎস্থানে ঘালিশ 

করিতে দিবে। 
মন্তামামতৈল। প্রস্ততবিধি ৬১৮ পৃষ্ঠায় পষ্টুবা। 



শুলরোগ-চিকিৎসা। ৭8৩ 

শুূলরোগে- দাহ-চিকিৎসা। 

গুড় চ্যাদি লৌহ। পৈভ্তিকশূলরোগে হস্ত পদাদিতে দাহ উপস্থিত 

হইলে, এই স্ষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । পিত্তঙ্জনিত অন্যান্ত রোগে 

দ্বাহ প্রবল হইলেও এই ওধধ প্রয়োগ কর! ধাইতে পারে। অন্থুপান-_ 

গুড়,চীর রস। 

গুড়চ]াপি লোং। প্রস্ততবিধি ৪১৬ পৃষ্ঠায় ভরষ্টবয। 

গুড় চাতৈল। পৈভ্তিকশুলরোগে দাহ প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে 

নিপ্রার অতাব ও ুচ্ছ? প্রভৃতি বিগ্ভমীন থাকিলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে 
ও মাথায় মালিশ করিতে দিবে। 

গুড়,চীতৈল। প্রস্ততবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠার দ্রষ্টবা। 

শুলরোগে-ম্বর-চিকিৎসা | 

দ্রোক্ষা্দি কাথ | শ্লরোগে অল্প জরবেগ প্রকাশ পাইলে এবং 

দাহ, যুচ্ছণ, বমন ও ভৃষ্চ) প্রন্থতি ততসঙ্গে বিদ্থমান থাকিলে, এই ক্াথ 
রোগীকে সেবন করিতে ধিবে। 

দ্রাক্ষা দি কাখ। দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, পন্প কাচ্চ, মুখা, কটুকী, গুলধচ, আমলকী, বালা, 

বেণারমুল, লোধ, ইন্দ্রঘব, ক্ষেতপাপড়া, ফল্সা, প্রিয়, ছুরালভা* বাসক, যষ্টিমধু, গল.তা, 

চিরতা ও ধনে; এই সকল দ্রব্য স্মভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । 

দার্বধ্যাদি কাথ। শুলরোগে অল্প অর, দাহ, বমন ও মুচ্ছা প্রভৃতি 

উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ বৌগীকে সেবন করিতে দিবে। 

দার্বযাগি ক্কাথ। প্রস্ততবিধি ১১৫ পৃষ্ঠায় দষ্ুব্য। 

জীবনানন্দীভ্র | শলরোগে অর ও তৎসঙ্গে বমন, কাস, অরুচি, 

অগ্নিমান্দ্য বা সময় সময় পাতল। দ্াস্ত প্রসৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই 

ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

জীবনানন্দীভ্র । অভ্র ৪ তোলা, জীরা ২ তোল! ও ধুত্রাবীজ২ তোল; এই সকল 

্রব্যের চূর্ণ একত্র করিরা বাসক, কণ্টকারী, আমলকী, মুখা ও গুল; ইহাদের প্রত্যেকের 

৮ তোল! পরিমিত রসে পৃথক্ পৃথক্ মর্দন করিবে। কটা ১ রতি । 



৭88 আয়ুর্ধবেদ-শিক্ষা। | 

চিন্তামণিরন। শুলরোগে জর ও তৎসঙ্গে অগ্থিমান্দ্য, কোষ্ঠবন্ধতা 

প্রভৃতি উপসর্ণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ওধধ আদার রম ও মধুসহ রোগীকে 

সেবন করিতে দিবে । 

চিন্তামণিরস! পারদ, গন্ধক, তামা, অভ্র, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শু ঠ, পিপুল, 

মরিচ ও দ্তীবীক্, এই সকল সমানাংশে লইয়া ঘল.ঘসিয়ার রসে মর্দন করিবে ও এ রসে 

৩ বার ভাবনা! দিবে। বটী২রতি। 

শুলরোগে- পথ্য | 

শলরোগে পুরাঁতন শালিতগুলের অন্ন বা যবমণ্ড (বালি ) অবস্থান্ুসারে 
রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। পটোল, বেতোশাক, শঞ্জিনারখাড়া, করল।, 

বেগুণ, ক্ষুদ্র টাটকা মৎস্যের ঝোল, হিঞ্চাশাক ও পল্ত। প্রভৃতি দ্রব্য 

এবং গরম ছৃগ্ধ, কিপ্মিসৃ, করেংবেল, উষ্ণজল ও লপুপাক দ্রবা এই রোগে 

স্ুপথ্য। রাত্রি জাগরণ, ব্যায়াম, গুরুপাক দ্রব্য, রুক্দ্রব্য ও কুক্ষাক্রয়া 

এবং স্ত্রী সহবাস সর্ববথ| পরিত্যাগ করা কর্তব্য । 

উদাবর্ত ও আনাহরোগ-চিকিৎসা 

বায়ুনিরোধ জনিত উদাবর্তের লক্ষণ । অধো বায়রোধ জনিত 

উদ্বাবর্তে বায়ু, মল ও মুত্রের অপ্ররৃতি, শরীরের দূর্বলতা, বেদনা ও উদরে 

নানাপ্রকার বায়ুজনিত রোগ উৎপন্ন হয়। 

মলরোধ জনিত উদাবর্তের লক্ষণ । মলরোধ অর্থাৎ মলের বেগ 

ধারণবশতঃ উদাবর্তরোগে উদরে গুড়গুড় শব্দ, নানাপ্রকার বেদনা, মল- 

নির্শমন ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

মুত্ররোধ জনিত উদ্রাবর্তের লক্ষণ | যৃত্রের বেগধারণ জনিত 

উদ্দাবর্তরোগে মূত্রাশক় ও লিঙ্গনালে বেদনা, মৃত্রকচ্ছ, মাথায় বেদনা, শরীরের 
স্তব্ধতাব ও কুচ.কিতে বন্ধনবৎ যাতন। অস্গুতব হয় । 



উদাবর্ত ও আনাহরোগ-চিকিংসা। ৭8৫ 

জম্ত! অর্থাৎ হাইরোধজনিত উদ্বাবর্তের লক্ষণ। জ্ভ্তার বেগ্রধারণ 
বশতঃ উদাবর্তরোগ জন্মিলে, ঘাড়ে বেদনা) গলনলীরোধ) শিরোরোগ, চক্ষু- 

রোগ, কর্ণরোগ, নাসারোগ প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়। থাকে। 

অশ্রঃরোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ । হর্ষ বা শোকবশতঃ সঞ্জাত 
চক্ষুর জল রুদ্ধ হইলে, মাধা-বেদনা, নেত্ররোগ ও সর্দি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়! 

ইচির বেগজনিত উদাবর্তের লক্ষণ । হাচিরবেগ রুদ্ধ হইলে, 
মন্তকের অর্ধতাগে বা সমস্ত মস্তকে বেদনা, অপ্দিত (বাতরোগ বিশেষ ) ও 

ইন্দ্রিয-শক্তির হাঁস হইয়া থাকে । 

উদগাররোধজনিত উদ্বাবর্তের লক্ষণ । উদগাররোধ জনিত উদা- 
বর্তে বাযুদ্ধার! মুখ ও কগদেশ পুর্ণ হয় এবং অস্পষ্টবাক্য নির্গমন, নিঃশ্বীস- 
রোধ, স্থচীবিদ্ধবৎ বেদন] ও হিককা প্রকাশ পাইয়া! থাকে । 

বমনরোধজনিত উদ্াবর্তের লক্ষণ | বমনরোধজনিত উদ্দাবর্তরোগে 
গাত্রে চুলকনা, কোঠ ব| মগ্ডলাকার চিহ্বের উৎপত্তি, অরুচি, ব্যঙ্গরোগ, 

শোথ, পাও, জর, কুষ্ঠরোগ, বীসর্প ও বমনবেগ প্রকাশ পাইয়। থাকে । 

শুক্ররোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ । শুক্রবেগ ধারণ জনিত উদ! 
বর্তরোগ উৎপন্ন হইলে, মুত্রাশয়। মঙছ্ার ও অগুকোষে বেদনা, শোখ, 

বুত্রবোধ; গুক্রাশ্মরী, শুক্রত্াব এবং শুক্র জনিত বিবিধ রোগ উতৎ্পন হয়। 

ক্ষুধ/রোধ জনিত উন্বাবর্তের লক্ষণ । ক্ষুধারোধ বশতঃ উদদাবর্ত 
প্রকাশ পাইলে, তন্দ্রা, গাত্রবেদন1, অরুচি, বিনাশ্মে শ্রমবোধ এবং দর্শন- 

শক্ির ভাদ। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

তৃষ্ণারোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ। তৃষ্জারোধ জনিত উদ্দাবর্তরোগে 

ক ও মুখ-শোধ, শ্রবণ-শক্তির হাস ও হৃদয়ে বেদনা! প্রকাশ পায়। 

শ্বাসরোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ | পরিশ্রান্ত ব্যক্তির শ্বাসরোধ- 

জনিত উদ্বাবর্তরোগ হইলে, হৃপ্রোগ, মোহ ও গুল্ম উৎপন্ন হয়। 
নিদ্রোরোধ জনিত উদ্াবর্তের লক্ষণ । নিদ্রারোধবশতঃ উদাবর্তবোগ 

৯ 
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এরকাশ পাইলে, হাই, গাত্রবেদনা, চক্ষু ও মন্তকে বেদনা এবং তন্জা গ্রস্ৃতি 
লক্ষণ প্রকাশ পাইয়৷ থাকে। 

বাতিক উদাবর্তের লক্ষণ | রুক্ষ, কষায়, কটু ও তিজদ্রব্য-তোজনে 

বামু কুপিত হইয়া] কোষ্ঠদেশে প্রবেশ পুর্ব্বক মল, মূত্র রক্তঃ কফ ও মেদোবহা 

ক্রোতঃ সমূহ রুদ্ধ করিয়া মলশোব, হৃদয় ও মৃত্রাশয়ে বেদনা, ক্লান্তি ও বমনেচ্ছা। 
উপস্থিত করে, সুতরাং অতি কষ্টে রোগীর অধোবায়ুও মলত্যাগ হয় এবং 
শ্বাস, কাস, নাসিক! হইতে শ্রেম্া নিঃসরণ, দাহ, পিপাসা, যোহ, জর, বমন, 

হিকা, শিরোরোগ, চিত্তের চঞ্চলত', শ্রবণ শক্তির হ্রাস ও অন্যান্য বিবিধ 
বাতরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

আনাহের কারণ পূর্ববক সাধারণ লক্ষণ। আহার জনিত অপকরস 
বা পুরীষ যথানিয়মে নির্গত না হইয়া ক্রমশঃ সঞ্চিত ও কুপিত বায়ু দ্বারা 
বিবন্ধ হইলে, তাহাকে আনাহরোগ কহে। 

আমজ আনাহ। এই রোগে পিপাসা, প্রতিষ্ঠায়, মন্তকে জালা, 

আমাশয়ে বেদনা ও তারবোধ, হৃদয়ের স্তব্ধত1 এবং উদগারের অপ্রবৃত্তি, এই 

সকল লক্ষণ প্রকাশ পাহয়! থাকে। ূ 

মলসঞ্চয় জনিত আনাহ। এই রোগে কটি ও পৃষ্ঠের বেদনা, মল ও 
মৃত্রের রোধ? শূল যুচ্ছা, পুরীষ-বমন। শোথ এবং পূর্বোক্ত অলসক রোগের 
আগ্মান ও বাত-নিরে।ধাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

উদ্দাবর্ত ও আনাহ-চিকিৎসা-বিধি | 

মলমৃত্রাদির বেগধারণ বশতঃ প্রকুপিত বায়ুর উদ্ধী ও অধোগত 

কার্যের ব্যাঘাত হইলে, বায়ু উর্ধগমনোনুখ হইয়া উদরে আবর্তের স্তাঁয় 
ঝোগ জন্মার, তাহাকে উদ্াবর্ত রোগ কহে। উদাবর্ ও আনাহ এই 

উভয় রোগই বায়ুবিকার মাত্র, সুতরাং বাতব্যাধিরোগ মধ্যে পরিগণিত । 

কারণ উদ্বাবর্তবোগে বাতব্য/ধিরোগোক্ত গুহ্থগত ও কোষ্ঠগত বাতের অনেক 

লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । এইরূপ আনাহরোগে অলসকরোগোক্ত এবং 
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অলসকে বাতব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু উদাবর্ত ও আনাহ বাতজ এবং 

বাতরোগের মধ্যে পরিগণিত হইলেও বায়ু- প্রশমক যে সমস্ত গঁধধ ও পথ্যাদি 

বাতব্যাধিরোগে উল্লিখিত হইয়াছে, কেবলমাত্র সেই সমস্ত ওষধ ও পথ্যাদি 

স্বার৷ উদদাবর্ত প্রশমিত হয় না, যেহেতু জ.স্তারোগ, হাচি-বেগ ও অশ্রবেগ 
প্রভৃতির নিরোধ বশতঃ উদ্দাবর্তরোগ উৎপন্ন হইলে, হেতুর বিপরীত 

ওঁধধেরই প্রয়োজন হয় ; এই জন্যই উহা স্বতন্ত্র অধিকারে বিস্তত্ত হইয়াছে 

পরন্ত উদ্াবর্তের সহিত আনাহরোগের চিকিৎসার কোন বিভিন্নত। ন! থাকায় 

আনাহরোগও উদাবর্ড অধিকার-ভুক্ত হইরাছে। অশ্মবী ও মৃত্রাঘাতাদি রোগ 

সম্পূর্ণ বাতজ হইলেও যেরূপ আশ্রয় ও দোষতেদে পূধন্ ওষধ ব্যতীত আরোগ্য 
হয়না, তদ্রুপ উদ্দাবর্ভ ও আনাহরোগ বাতব্যাধির অস্তহুক্ত হইলেও উহাদের 
চিকিৎসাকালে পৃথক গঁধধের প্রয়োজন হয়। 

অধোগত বায়ু, মূত্র, জ্ত। (হাই), অঞ্র €চক্ষুর জল), হাচি, উদগার, 

বমন, শুক্র, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রমজনিত শ্বাস এবং নিদ্র। প্রভৃতির বেগরোধ- 

বশতঃ তিন্ন তিন্ন কারণে বাঘু প্রকুপিত হইয়া উদ্বাবর্ভ উত্পাদন করে । 

স্বতাবতঃ এই সমস্ত কারণের নিবৃত্তি কিন্ব! স্বেদ-প্রয়োগ, বস্তি ক্রিয়া ও 

বাতন্র গুধধ-দ্বাবা বায়ুর অন্থলোমত সম্পাদিত হইলে, এরোগ ছু'ীভূত হয়, 
কিন্ত কেবলমাত্র বাতব্যাবি চিকিৎসার প্রধোক্ধ্য বাতন্ন উধধদ্বারা আরোগ্য 

হর না) তবে সমস্ত উদ্াবঞ্তরোগেই ধিপবগামী বায়ুকে স্বপথে আনিবার 

জন্য যথাবিধি চিকিৎসা অবলম্বন করিতে হয় । 

অধোবাযুর নিরোধবশতঃ উদ্দাবন্ত হইলে, শ্নেহপান, বস্তিক্রিয়া ও 

বর্তিপ্রয়োগ হিতকর। মলরোধজনিত উদাবর্তে মলের তরলতা সম্পাদনার্থ 
বিরেচক বধ ও অন্লপানীয়, বর্তিপ্রয়োগ) গাত্রে শ্নেহ মর্দন, স্বেদ-প্রদীন এবং 
বস্তিক্রিয়া একান্ত প্রয়োজনীয় । যৃত্ররোধজনিত উদাবস্তে মৃত্রকারক বিবিধ 
উষধ প্রয়োগ করা কর্তৃব্য। জস্তা অর্থাৎ হাইনিরোধ জনিত উদাবর্তে স্বেদ 

ও স্নেহ-প্রয়োগ আবশ্তক। অশ্ররোধজনিত উদাবর্তে চক্ষু হইতে জল নিঃসরণ 
করিবার ব্যবস্থা করিবে । এইরূপে বায়ু-নাশক বিবিধ ক্রিয়াদ্বারা উদ্দাবর্ত 

রোগের চিকিৎসা করিবে । বাতব্যাধিরোগে সাধারণতঃ বামু-নাশক যেসকল 
ওব ধ নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সমস্ত ওষধও উদ্বাবর্তরোগে হিতকর। 
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অধোবায়-নিরোধজনিত উদাবর্ত। এই রোগে বাতব্যাধি-চিকিৎসায় 

উক্ত বারিশ্বেদ প্রয়োগ করিবে বা উষ্জজল পুর্ণ পাত্রে রোগীকে উপবেশন 
করাইবে। অনন্তর ফলব্তি ব' ত্রিকটাগ্াবর্তি রোগীর গৃহদেশে প্রদান 
করিবে, ইহাতে বায়ু অন্থলোম হইয়! দন্ত না হইলে, বাতব্যাধি চিকিৎসোক্ত 

নিরূহবস্তি অর্থাৎ বিরেচক ওষধপুর্ণ পিচকারী প্রয়োগ করিবে । এই সমস্ত 

ক্রিয়াঘার। দাস্ত হইলে বামুর শান্তি হয়। 

মলবেগরোধজনিত উদ্দাবর্ত | মলবেগধারণ জনিত উদাবর্তরোগে 

মলের তরলতা সম্পাদনার্থ ইচ্ছাতেদীরস, বৈদ্যনাথবটী বা নারাচরস প্রভৃতি 

বিরেচক ওষধ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্তক ; মধ্যে মধ্যে ফলবর্তি বা হিঙ্গ দ্য 
বর্তি প্রস্ৃতিও গুহাদেশে প্রয়োগ করিবে। রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে 

বিরেচক ওঁধধ সেবন করা ইয়া উষ্ণজলপুর্ণ পাত্রে৯ঘণ্টাকাল উপবেশন করাইবে, 
অনন্তর গৃহদেশে বর্তি-প্রয়োগ করিবে । বর্ভি-প্রয়োগে দাস্ত না হইলে নিরহ- 

বস্তি (পিচকারি ) প্রয়োগ করিবে । বিরেচক ওধধ প্রদ্ানকালে রোগীর 

শারীরিকবল বিবেচন। করিয়! তীক্ষবীর্ধ্য ব৷ মৃদববিরেচক ওধধ প্রদান করিবে । 

এই রোগে উষ্ণ শ্ষেদ-প্রদান ব্যতিরেকে কেবলমাত্র বিরেচক উধধ প্রশ্নোগ 

দ্বারা প্রায়শঃ দাস্ত পরিষ্কার হয় না, ইহা স্মরণ রাখ! আবশ্যক ' 

মুত্রবেগরোধজনিত উদাবর্ত। মুত্রের বেগধারণবশতঃ মূত্র বস্তিদেশে 

সঞ্চিত হইলে, বায়ু প্রকুপিত হয় ও বায়ুর প্রকোপবশতঃ এই উদ্বাবর্তরো গ 

জন্মে। ইহাতে মৃত্রাশয়ে ও লিঙ্গনালে বেদনা এবং মৃত্ররুচ্ছ তা জন্মে। বা 
প্রতিলোম হওয়ায় মাথায় বেদনা ও কুচ.কীতে বন্ধনবৎ যন্ত্রণ! অস্তভূত হয়। 

এই রোগে প্রথমতঃ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক বৈশ্বানরচুর্ণ ও নারাচচুর্ণ প্রস্ৃতি 
ওষধ প্রদান করিবে, তাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি না হইল্সে, ত্রিকট,দ্যাবর্তি বা কলবন্তি 
গৃহদেশে প্রয়োগ করিবে, কিন্তু ইহাতেও দান্ত পরিষ্কার না হইলে, নিরূহবস্তি 
অর্থাৎ পিচকারী প্রয়োগ করিবে । অনন্তর দান্ত পরিষ্কার হইলে, রোগীকে 

শুঠ্যাদি কাথ বা বরুণাগ্ভ কাথ সেবন করিতে দিবে । 

জ্স্তাবেগরোধজনিত উদাবর্ত। এই পোগে স্বেদ-প্রয়োগ ও স্নেহ 
দ্রব্যাদি পান ও মালি করিতে দিলে বিশেষ উপকার সাধিত হয় |পূর্বে দাস্ত- 
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পরিষ্কার ও বায়ুর অনুলোমার্থ যে ক্রি বল! হইয়াছে, তাহ! অর্থাৎ ফলবর্তি 
ও নিরূহবস্তি প্রভৃতি এই রোগে প্রয়োগ করা আবশ্যক । 

অশ্রুবেগনিরোধজনিত উদ্বাবর্ত । এই রোগ প্রকাশ পাইলে, তাক্ষ 
অগ্রন চক্ষুতে প্রধান করিবে, উহাতে চক্ষুর জল নির্গত হইলে, রোগীর 

স্থথে নিদ্রা যাইবার ব্যবস্থা করিবে এবং রোগীর নিকটে শোক-সান্তবনাহচক 

প্রিয় কথা বলিবে। 

ইীচিনিরে।ধজনিত উদ্বাবর্ত। এই রোগ প্রকাশ পাইলে, ভূতরাজ 

বা বড় বিছুটী পত্রেব্ন নম্তদ্বারা হাচি জন্মাইবে অথবা শুঠ, পিপুল ও মরিচ 

প্রভৃতি তীক্ষ দ্রব্যের নস্য এবং হূর্য্যাভিমুখে দর্শনদ্বার হাঁচির প্রবর্তন করিবে, 

অর্থাৎ যে সকল দ্রব্যের ভ্রাণে হাচি জন্মে, তাহা প্রয়োগ করিবে এবং উর্ধ- 

জক্রদেশে ন্েহদ্রব্য অর্থাৎ দশযূলতৈলাদি মদ্দন এবং স্বেদ-প্রয়োগ করিবে। 
পরন্ত ধূমপান, নসা- গ্রহণ এবং ছাগলাগ্ঘঘ্বত বা বৃহৎ ছাগলাগ্ঘদঘ্বত প্রভৃতি 

সেবন করিতে দিবে। 

উদগারবেগরোধজনিত উদ্দাবর্ত। এই রোগে স্নেহ পদার্থের ধৃম 
রোগীকে গ্রহণ করিতে দিবে । 

বমনবেগরোধজনিত উদ্াবর্ত। এই রোগে বমনকারক দ্রব্যদ্ধারা 

রোগীকে বমন করাইবে এবং লঙ্ঘন [বে ও বিরেচনার্থ নারাচচুর্ণ বা অন্যান্য 
ওষধ সেবন করিতে দিবে | মাষটতৈল ব1 মহামাষতৈল প্রভৃতি মদ্দন করাইগ্লে 

আবও তাল হব । 
শুক্রবেগরোধজনিত উদাধর্ত। ইহাতে প্রিয়তমা রমণীর সহিত 

রমণের ব্যবস্থা করিবে । এই রোগে ইহাই সর্ধাপেক্ষ। উতৎকষ্ট ব্যবস্থাঃ অধি- 
কন্ত তৃণপঞ্চমূলাদি দ্রব্যের কক্দ্বারা প্রস্তত ক্ষীর-পান এবং ছুগ্ধের গিচ.কারী 
ব্যবস্থা! করা যায় । 

ক্ষুধাবেগরোধজনিত উদ্াবর্ত | এই রোগে লিগ্ধ, উষ্ণ) লগু এবং 
রুচিকারক অথচ অল্প তোঞ্জন ও স্ুগঞ্ষি পুপ্পের আন্ব।ণ হিতকর। 

পিপাসাবেগরোধজনিত উদাবর্তরোগ | এই রোগে সর্বপ্রকার 
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শীতল ক্রিয়া, কর্প,রবাঁসিত সুশীতল জল অল্প অল্প পান ও শীতল যবাগু 

ভক্ষণ উপকারী । 

শ্রমবশতঃ শ্বারোৌধজনিত উদ্াাবর্ত । এই রোগ প্রকাশ পাইলে, 
রোগীকে বিশ্রাম এবং মাংসরনসংযুক্ত অন্ন তোজন করিতে বে । 

নিদ্রাবেগরোধজনিত উদাবর্ত। এই রোগে ইচ্ষুচিনিসংযুক্তদুপ্ধ- 

পান, গাত্র-মর্দন, স্থকোমল শঘ্যায় শয়ন, নিদ্রা ও প্রিয়বাক্য রোগীর পক্ষে 

হিতকব। 

রুক্ষা্দিদ্রব্যসেবনজনিত উদাবর্ত । এই রোগে স্বতলিপ্ত হিঙ্গছ্- 
বর্তি গৃহাদেশে প্রয়োগ করিবে এবং বায়ুর প্রকোপ প্রশমিত করিবার নিমিত্ত 

অন্যান্ত ওষধ ব্যবস্থা করিবে। 

আনাহ। উদাবর্তরোগে যেসমস্ত যৌগ ও ওষধ ব্যবস্থা করা হইল, 

আনাহরোগেও সেই সকল যোগ অর্থাৎ ফলবর্তি, নিরূহবস্তি ও উষ্জজলের 

স্বেদ প্রভৃতি এবং ত্রির্তাদি গুড়িকা ও বচাগ্চুর্ণ প্রভৃতি সেবনের ব্যবস্থা 

কর] যায় । কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, বিরেচনার্থ নারাচচুর্ণ সেবন করিতে দিবে। 

জ্বর, বমন, হিক্ধা, শিরোরোগ ও সদ্দি প্রভৃতি লক্ষণ, প্রকাশ পাইলে 

প্রথমতঃ কোষ্ঠশোধক গঁষধ প্রদ(ন করিবে, পরে জ্বরের জন্য অবস্থাতেদে 

চতুর্দশাঙ্গকাথ, দ্রাক্ষাদিকাথ এবং দাহ ও বমন প্রভৃতির জন্ট দাহমঞ্রত্ী ও 

অন্তান্ত যোগ সেবন করিতে দিবে । কিন্তু কোষ্ঠশ্ুদ্ধিকারক ওঁধধ সেবন না 

করাইলে, বমন ও হিক্কা প্রস্থুতি উপদ্বব অন্ত কোন ওঁধধেই নষ্ট হয় না; 
অতএব ধাহাতে দ্রাস্ত পরিক্ষার হর, এরূপ গুঁধধ সর্বাগ্রে প্রদান করা 

আবশ্যক । 

উদ্বাবর্ভ ও আনাহরোগে কোষ্ঠবদ্ধত! বশতঃ কটি, পুষ্ঠ, হৃদয় ও ত্রিক 

প্রভৃতি স্থানে বেদন! প্রকাশ পাইয়! থাকে; উহা বিরেচন ওষধ দ্বার৷ দূরীভূত 

হয়। তেদক এবং অগ্নিবদ্ধক ওষধই এই উভয় রোগে একমাত্র উপকারী । 
আনাহরোগ । আনাহরোগে উদরে বায়ুস্তস্তিত হয় এবং বাসর উর্ধ 

ও অধোগামিনী ক্রিয়া একেবারে হাস হয়। এই রোগের প্রথমাবস্থায় বমন বা 
বিরেচনার্থ ধতই ওষধ প্রয়োগ কর! যায়, কিছুতেই উপকার পাওয়া যায় না। 
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রোগের প্রথমাবস্থায় উদ্ধরে দ্বারুষট্ক-প্রলেপ ব! যব-প্রলেপ প্রদান ও 
উষ্জজলের ম্বে্র পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে এবং মধ্যে মধ্যে ফলবর্তি বা 
ত্রিকটাদি বস্তি প্রয়োগ করিবে । এই সকল ক্তিয়াদ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, 
সহজেই রোগ হ্রাস হয়, কিন্তু বায়ু ক্রমশঃ ্তত্তিত হইলে, উদরস্থ স্তস্তিত 
বায়ুর হাস করা কষ্টকর হইয়! উঠে, এমতাবস্থায় রোগীকে উঞ্চজল-পুর্ণ পাত্রে 
বসাইলে অসাধারণ উপকার হয়। একটী বৃহৎ পাত্রে উঞ্চজল রাধিয়। 
তন্মধ্যে রোগীকে এমতভাবে বসাইবে, ঘেন রোগীর উদর পর্যন্ত জলমগ্র হয় । 
এই তাবে অর্দঘণ্ট। পর্য্যস্ত অন্ত তঃ জলমধ্যে উপবেশন করা কর্তব্য। অনন্তর 
রোগীকে স্বল্প-অগ্রিযুখচুর্ণ বা বেশ্বানরচর্ণ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। 

অবস্থাতেদে বা দীর্ঘকাল হইতে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, বৃহৎ ইচ্ছাতেদীরস 
১বটী জলনহ সেবন করাইবে। যর্দি বোগীর স্তম্ভিত বায়ুর প্রভাব হাস হয়, 
অর্থাৎ উদরের স্ফীতি হাস হওয়ায় উদর নরযবোধ হন, তাহ! হইলে, 
ফলবন্তি বা ত্রিকটুকাগ্াবন্তি গুহাদেশে প্রদান করিবে। উহাতে দাস্ত না 
হইলে, বাতব্যাধি-চিকিৎসার প্রযোজ্য নিরূহবস্তি (পিচকারী) প্রয়োগ করিবে। 
এই পিচ-কারী প্রঞ্জোগ করিলে কুপিতমল নিগত হইয়া বায়ুর প্রকোপ রাস 

হইয়। থাকে । এই রূপে যে পর্য্যন্ত বামু একেবারে হাস না হয়, তাবৎ 

রোগীকে মুহুমুহূঃ শ্বেদ প্রদান করিবে ও উষ্ণজজল পুর্ণ পাত্রে উপবেশন 
করাইবে। অনেকস্থলে রোগ পুরাতন হইলে, একদিনে বায়ুর স্তম্তিত 

ভাব একেবারে দূরীভূত না হইতেও পারে, এমতাবস্থায় রোগের স্থায়ী 
কাল পর্যন্ত প্রত্যহ এইরূপ চিকিৎসা করিবে । রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক ন! 

হওয়া পর্য্যস্ত লঙ্ঘন বা লঘু আহারের ব্যবস্থা করা৷ কর্তব্য। অনন্তর উদরস্থ 
বায়ু হাস ও ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, রোগীকে সাগুড সেবন করিতে দিবে 

এবং. রোগ পুনর্ধার বদ্ধিত হইতে না পারে, তজ্জন্ত স্বপ্প-অসরিমুখচুর্ণ- 
বৈশ্বানরচুর্ণ বা হিঙ্গা ্চচর্ণ প্রভৃতি বায়ুর অন্ুলোমকারক গুঁধধ ও দন্ত 

পরিষ্কারের জন্য নারাচচুর্ণ বা নারাচরস অবস্থাতেদে রোগীকে প্রয়োগ 

করিবে। অনন্তর ক্রমশঃ ক্ষুধাবৃদ্ধি হইলে, মধ্যান্থে পুরাতন তখঙুলের অন্ন ও 

রাত্রিতে দুপ্ধসাগ্ড সেবন করিতে দিবে । এইরূপতাবে চিকিৎ্সাদ্বারা রোগ 

ক্রমশঃ হাস অর্থাৎ উদরাগ্নান নিবৃত্ত ও প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, তৎসঙ্গে 
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যথারীতি ক্ষুধারও উদ্রেক হইতে থাকে । তখন রোগ দৃরীভূত হইয়াছে 
বলিয়া বুঝিতে পারিবে । 

উদ্দাবর্ত ও আনাহরোগে-উষধ | 

ফলবর্তি। উদ্বাবর্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ও তজ্ন্ত কটি, পৃষ্ঠ, 
প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং হৃৎশুল, বস্তিশুল, প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব প্রকাশ 

পাইলে, এই বর্তি রোগীর গুহদ্বারে প্রয়োগ করিবে। 

ফলবর্তি। প্রস্ততবিধি ৩৯* পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

হিঙ্গদ্যাবর্তি। উদাধর্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধত1 এবং তজ্জন্য কটিশূল, 

বস্তিশুল, হাদয়বেদনা ও শ্বাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই বর্তি রোগীর গুহা- 

দ্বারে প্রয়োগ করিবে । 

হিজ্গাদ্যাবর্তি। প্রস্ততবিধি ৬ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। 

ভ্রিকটুকাদ্যবর্তি। উদাবর্ভরোগে, বন্তিশল, কটিশূল, সবদরবেদন। 
ও পার্থবেদন! প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই বন্তি রোগীর গুহ্যদেশে 

প্রয়োগ করিবে । 

ত্রিকট,কাদ্যাবর্তি। প্রস্ততবিখি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

ব্রিরতাদি গুড়িক]1। উদ্দাবর্ত ও আনাহ রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং 

ভ্রিক ও পৃষ্ঠ প্রস্তুতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ উষ্ণ জলসহ্ 

রোগীকে দেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে দাস্ত পরিস্কার হইলে, এসমস্ত 
উপদ্রৰ দুবীভৃত হয়। 

ভিবৃতারদি গুড়িকাঁ। তেউড়ীমূল ছুই ভাগ, পিপুল চারিভাগ, হরী হকী পাঁচভাগ ও 

পুরাতনগুড় এগার ভাগ এই সমস্ত একত্র মর্দন করিবে। মাত্রা--1* আনা বা॥* তোলা । 

বচাদ্যচুর্ণ | উদাবর্ত ও আনাহরোগে কোন্ঠবন্ধত1 এবং তজ্জন্ত উদগার, 

বমন, অগ্নিমান্দ্য ও বমনেচ্ছা প্রভৃতি উপসর্ণ প্রকাশ পাইলে, এই উঁধধ 

রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে । 
বচাদ্যচুর্ণ। বচ, হ্রীতকী, রক্তচিতা, যবক্ষার, পিপুল, আত্তইষ ও কুড়; ট্হাদের চূর্ণ 

সমভাগে একত্র মিআিত করিবে | মাত্রা--ঢুই আনা। 



উদাবর্ত ও আনাহরোগ-চিকিৎসা। ৭৫৩ 

হিঙ্গ ছাচুর্ণ । উদাবর্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠবন্ধতা এবং উদরাস্মান 
প্রভৃতি উপসর্গ প্রবল হইলে, এই ওষধধ রোগীকে উষ্ণজল্পসহ সেবন করাইবে। 

হিজদযচর্ণ। প্রস্ততবিধি ৫৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

নারাচচুর্ণ | উদ্াবর্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠ বদ্ধত1 এবং তজ্জগ্য পাশ 
শূল ও কটিশ্ল প্রন্থতি উপদর্গ প্রকাশ পাইলে, এই গঁষধ রোগীকে ভোজ- 
নের পূর্বে মধুর সহিত চাটিয়া খাইতে দিবে । 

নারাচচুর্ণ। প্রস্ততবিধি ৪৪৮ পৃষ্ঠায় তুষ্টব্য। 

গুড়াব্টক। উদাবর্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে 

এবং কটি, পৃষ্ঠ ও ত্রিকম্থানে তঞ্জনিত বেদনা ও বমন এবং অর প্রভৃতি 

উপসর্গ থাকিলে, এই ওধধ রোগীকে প্রাভে জলসহ সেবন করিতে দ্িবে। 

প্রীহাঃ গুল্স এবং পাঞ্ু প্রস্তি রোগেও এই ওষধ প্রয়েগ করা যায়। 

গুড়াষ্টক। ০৪, পিপুল, মরিচ পিপুলমূল, তেউদ্রীমূলঃ দক্তীমূল ও রক্তচিতা ; ইহাদের 

প্রতোকের চুর্ণ মমভাগ ও /সর্বসমান পুরাতন গুড় একত্র মর্দন করিবে। বটী ৬ রতি । 

পর 

বৈশ্ব [নরচুণ | উদাবর্ভ ও আনাহরোগে রোগীর কোষ্টবদ্ধ হইলে এবং 

কটি, পৃষ্ঠ ও ব্রিক প্রভৃতি স্থানে বেদন! প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ উষ্ণজলসহ 

তাহাকে সেবন করিতে দিবে । 

বৈশ্বানর চূর্ণ । প্রস্ততবিধি ৪৫৭ পৃষ্ঠায় ভরষ্ব্য। 

বৈদ্যনাথবটা । উদ্বাবর্ত ও আনাহরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ ও তজ্জন্য 

কটি, পৃষ্ঠাদিতে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই উঁষধ তাহাকে উষ্ণজলসহ সেবন 

করিতে দিবে। 

বৈদ্যনাথ বটী। হরীত কী, শুঠ, পিপুল+ মরিচ ও রসসিন্ুর ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ 

ও শোধিত জয়পল ২ ভাগ; এই সমগ্ত একত্র করিয়া খুলকুড়ী ও আমরুলরসে যথাক্রমে 

মর্দন করিবে । বটা ১ রতি। 

নারাচরস | উদাবর্ত ও আনাহরোগে রোগীর কোষ্ঠবন্ধতা ও 

তজ্জনিত বিবিধ উপসর্গ প্রকাশ পাইলে; এই ওঁধধ তাহাকে সেবন করিতে 
দিবে। অন্গপান-_জল। 

৩২ 



রি আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা। 

মারাচরস। রস, গন্ধক ও মণর5; উহাদের প্রতোকে ১ ভাগ, সোহাগার খৈ, পিপুল ও 

শুঠ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ ভাগ, সর্সমান নিষ্তৰ দস্তীবীজ ; এই সমুদয় সীজের ক্ষীরে 

তিনদিন মর্দন করিয়া একটা নারিকেলের মধ স্বাপন-পূর্বক প্রবল অগ্নিতে পাক করিবে 
মাত্রা দুই রৃতি। 

বৃহ ইচ্ছাঁভেদীরস । মলরোধজনিত উদাব্র্ভ ও আনাহরোগে 

কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, এই ই্রধধ বোগীকে জলসহ সেবন করিতে দিবে । 

বৃহৎ ইচ্ছানেদীরস | রদ, গদ্ধক, মরিচ ও সোহাগার গৈ; এই সমুদয় সমভাগ, 

তেউদ্রীমূল ও আতইমচুর্শ প্রততাকে গদ্ধকের দিগুণ ও শোধিত জৈপালবীজ নয়গ্ণ এই 
সকল চূর্ণ একর করিয়া আকন্দপ|তার রমে মদন পূর্বক দুর অগ্ধিতে পুটপাক করিবে। 

বটা১রতি। 

ফমূলাদ্যঘ্বত | উদাবগ্তরোগ পুরাতন হইলে এবং বামুর প্রকোপ 

বশতঃ কটি, পৃষ্ঠ ও ব্রিকম্থানাদিতে বেদনা থাকিলে, এই ঘত নোগীকে উচ্ণ 

ছুপ্ধনহ পেবন করিতে দিবে । 

শুচযুলাদ্য ঘৃত। গবাখত /৭ সের বথানিদ্ছে মুক্ছণগাক ধরিবে | ক্কাথাদ্রবা শখ 

মূল', আদা, পুনর্ববা, শিয়াল, শোণ ছাল, গান্থার ছাল, পান্কলহ্থান, গণিরারীছাল ও 

সোন্দাল ফল; এই সকল দ্রব্য সনভাগে মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেন ১৬ সের | 

যথানিয়মে ঘৃত পাঞ্চ করিয়া ছাকিয়া লউবে | মাতা অন্ধ তোল হইতে ১ তোলা । 
রর 4৫ নু ০ 

উদাবর্তরোগে-ভ্বর-চি কিৎস|। 

চতুর্দশাঙ্গ কাথ । উদাবর্তরোকে অল্প জর ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠবন্ধ এবং 

কটি, পৃষ্ঠাদিস্থানে বেদনা থাকিলে, এই ক্কাথে তেউীমূল চুর্ণ ॥” তোলা 

প্রক্ষেপ দিয়া বোগীকে সেবন করিতে দিলে । 
তুর্দশাঙ্গ ক্কাথ। প্রস্তৃতবিধি ৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টবা। 

দ্রোক্ষাদি কাথ | উদাবর্তরোগে বায় ও শিল্ত প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে 

কোষ্ঠবদ্ধ, বমন, দাহ ও মুচ্ছ1থাকিলে অথবা বৈকালে অল্প জ্বর প্রক্কাশ 

পাইলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দ্িবে। 

ত্রাঙ্ষাদি ক্কাথ। প্রস্ততভবিধি ৭৯ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 

দশমুল ক্কাথ | উদাবর্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধ। কটি ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা; 



উদাবর্ত ও আনাহরোগ-চিকিৎসা । ৭৫৫ 

মাথায় তার ও অন্পজ্বর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই কাথে সোন্দালের শাস 

॥০ তোলা মিশ্রিত করিয়া! রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

দশমূল ক্কাথ। প্রস্ততবিধি ৬৭ পু্গায় ৬ষ্টনা| 

উদ্দাবর্তরোগে-বেদন।-চিকিৎসা। 

রাল্ামপ্তক । উদাবর্ভধেগের মধ্যাবস্থার কোষ্ঠবদ্ধতা ও তৎসঙ্গে 

কটি, পৃষ্ঠ এবং ব্রিকগ্থান প্রহ্থতিতে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই কাথে 

এরগু তৈল 1” তোলা প্রক্ষেপ দিয়! রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 

রাক্নাসপ্তক | প্রস্ত তাখধি ৫৮৭ পুঠায় জ্টব। | 

আমবাতারিবটিক। | উদ্াবভরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় কটি, 

পৃষ্ঠ ও গ্রিক প্রনৃতি স্থানে বেদনা প্রবল হইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন 

করিতে দিবে । অন্ুপান_ উদ্চজল । 

আমবাতাপি বটিকা। প্রস্ততবধি ৬০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

যোগরাজ গুগগুলু। উদাবন্ত ও আনাহরোগের মধ্য বা পুরাতন 

অবস্থায় কোন্ঠনদ্ধ ও তৎসঙ্গে কটি, পুষ্ঠঃ জদয়, ত্রিক ও শিরোদেশে বেদন। 

থাকিলে, এই ওঘধ রোগীকে উঞ্চজলপহ প্ররতে সেবন করিতে দিবে । 

যোগরাজ গুগুলু। প্রস্তত1বঃধ ৪৫০ পৃষ্ঠায় এষ্টবা | 

বৃহৎ ছ ছাগলাদ্য ঘ্ত। ডদাবশ ও আনাহরোগের পুরাতন অবস্থান 

রোগীর বারুপিত্ত প্রবল হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতার সাত কটি, পৃষ্ঠ, পার্থ ও 

শিরোদেশে অল্প বেদনা ও শারীরিক দুর্বলতা থাকিলে, এই ওষধ তাহাকে 

উষ্ণ ছুগ্ধপহ অপরাহ্ছে সেবন করিতে দিবে । 

বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত। প্রস্ততবিধি ৬১২ পৃষ্ঠায় উর্টব্য। 

উদাবর্ত ও আনাহরোগে- পথ্য | 

উদ্বাবর্ত ও আনাহরোগের প্রথম অবস্থায় লঙ্ঘন, তত্পরে সাগু বা খৈর- 

মণ্ড প্রভৃতি লঘু পথ্য রোগীকে প্রদান করিবে) অনন্তর রোগ ক্রমশঃ হ্রাস 

হইলে, পুরীতন শালিতগুলের অন, ক্ষুদ্র টাটকা ম্স্যের ঝোল, কচি মূলা, 



৭৫৬ আয়ুর্ধেদ-শিক্ষা । 

পটোল, কচিবেগুণ, ওল, শজিনাশক, মুগের যৃষ ও মন্থর যুষ প্রভৃতি সেবন 
করিতে দিবে । যে সকল দ্রব্য লঘুপাক ও কোষ্ঠ-শোধক, তাহাই এই রোগে 

হিতকর। গুরুপাক দ্রব্য, দধি ও সংযোগ-বিরুদ্ধ দ্রব্য এবং যে সকল দ্রব্য 

দীর্ঘকালে পরিপাক হয় অর্থাৎ ক্ষীর, দধি, পোলাও, মিষ্টান্ন ও মিঠাই প্রভৃতি 

এই রোগে একবারে সেবন নিষেধ । যে খতুতে এই রোগ উৎপন্ন হয়, 

সেই সময় হইতে বসরাধিক কাল বিশেষ সাবধানে রোগীকে আহার 

বিহার করিতে দ্িবে। বিশেষতঃ যাহাতে কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়, এরপ ভ্রব্য নিয়ম 

পূর্বক সেবনের ব্যবস্থা করিবে। শারীরিক পরিশ্রম ও স্ত্রীসহবাস প্রভৃতি 
যতদুর সম্ভব বর্জন কর] উচিত । 

গুল্মরোগ-চিকিৎসা | 
গুলরোগের সাধারণ লক্ষণ | অরুচি, অতি কষ্টে মল ও যুত্র ত্যাগ, 

বায়ুর প্রকোপ, উদরে নানারূপ শব শ্বাস, হিক্ক1 ও উদ্বরে বানু, পৃর্ণতা ; গুল্স- 
রোগে সাধারণতঃ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

বাতিকগুলের নিদানপুর্ববক লক্ষণ । অসময়ে তোঙ্গন, অধিক বা 

অল্প মাত্রায় ভোজন, রুক্ষত্রব্য তোঙ্গন ও পান, বিরুদ্ধ কর্ম, মলমুত্রাির 
বেগ-ধারণ, শোক, অভিঘাত,অতিশয় বিরেচন ও উপবান ; এই সকল কারণে 

বায়ু প্রকুপিত হইলে, বাতিকগুল্ম উৎপন্ন হয়। বাতিকগুল্স কদাচিৎ নাতি, 

কদাচিৎ পার্বদ্বয়ে এবং কদাচিৎ বস্তি-দেশে, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গোলাকার বা! 

দীর্ধাকারে প্রকাশ পায়, সময় সময় উহাতে বেদন। থাকে না; পরন্ত দাস্ত ও 
অধোগামী বায়ুর রোধ, গলা ও মুখশোধষ, কুষ্ণ ও অরুণবর্ণতা এবং কফজর 
প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পার। রুক্ষ, কষায়, তিক্ত ও কটুদ্রব্য সেবন 

করিলে এবং ভুক্ত-অন্ন জীর্ণ হইলে, এই রোগ বৃদ্ধি পায় ও ভোজন করিলে 
বেগ প্রশমিত হইয়! থাকে । 

পৈকর্ভিগুলের নিদান পুর্ববক লক্ষণ । কটু,অন্্,তীক্ষ-উষ্ণ,বিদাহী 

ও রুক্ষদ্রব্যসেবন, ক্রোধ, অতিরিক্ত মগ্ঘ পান, সুর্য ও অগ্নির তাপ-সেবন 
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এবং বিদগ্ধাজীর্ণজনিত দুষ্টরসন্বার৷ পিত্ত প্রকুপিত হইলে, পৈস্তিকগুল্স উৎপন্ন 

হয়। এই গুল্ম জর, পিপাসা, মুখ ও সমস্ত শরীর রক্তবর্ণ হয় এবং আহার্য্য- 
দ্রব্য পরিপাক-কালে বেদনা-বৃকিৎ ঘম্্ম ও জাল! হয়; পরন্ত গুল্স-স্থান স্পর্শ 

করিলে অত্যন্ত বেদনা-বোধ হইয়। থাঁকে। 

মৈক্সিকগুলোর নিদানপুর্ববক লক্ষণ | শতল, গুরুপাক ও শিগ্ষদ্রব্য 

সেবন, পরিশ্রম না করা, ইচ্ছান্থুযায়ী ভজন ও দিবা-নিদ্র। ; এই সকল 
কারণে শ্ৈম্মিকগুল্স উৎপন্ন হয়। ইহাতে শরীর আদ্র বসত্রাবতবৎবোধ, 

দুর্বলতা, বমনেচ্ছা, কাস, অরুচি, শরারে ভবেবোধ, অল্পবেদনা, শীতবোধ 

এবং গুলোর কাঠিন্ঠ ও উন্নততাব লক্ষিত হয়। 
দ্বিদোবজগুলোর লক্ষণ । বায়ু ও পিত্তজনিত গুলে যেলমস্ত লক্ষণ 

প্রকাশ পায়, বাতপৈত্তিক গুন্মে সেই সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায়। 
বাতিক ও প্লেম্সিক গুল্সে যেপমন্ত লক্ষণ প্রকাশ পার, বাতণ্ৈম্মিক গুলেও 

সেই সমস্ত লক্ষণ মিলিতভ।বে প্রকাশ পায় এবং পৈত্তিক ও প্রৈথ্বিকগুল্সে যে 

সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, পিত্তপ্ৈম্মিক গুন্সে সেই সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে 

প্রকাশ পাইয়া থাকে । 

সান্নিপাতিক গুলোর লক্ষণ | ভ্রিদোষজনিত গুল্মে অত্যন্ত বেদন। ও 

দাহ বিদ্যমান থাকে এবং এ গুক্স প্রস্তরব২ কঠিন ও উন্নত হয় ও শী 

পাকিয়া উঠে, পরন্ত মনের ব্যাকুলতা৷ জন্মেঃ এবং অগ্নি ও বলের হাস হয়। 

এই গুল্ম অসাধ্য । 

রক্তগুল্মের 'নিদান পূর্বক লক্ষণ । প্রসবাস্তে, গভকআ্াবান্তে ব 

খতুকালে অহিত জনক আহার বিহারাদি করিলে, বায়ু প্রকুপিত হইয়া 
রুক্তকে (আর্ভবকে ) আশ্রয় পূর্বক গর্ভাশয়ে গোলাকার রক্তগুল্স উৎপাদন 

করে। স্ত্রীগণের রূজঃ-দর্শন কাল হইতে রজোক্ষয় কাল পধ্যন্ত ইহ! 

জন্মিয়া থাকে । 

রক্তগুলোর বিশেষ লক্ষণ | রক্তগুল্পে অত্যন্ত বেদনা ও দাহ 

প্রকাশ পায় এবং পৈত্তিক গুল্সের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইয় থাকে; 

এতঘ্ব্যতীত ব্যাধি-প্রতাবে গর্ভের যাবতীয় লক্ষণ অর্থাৎ খতু-বন্ধ, মুখের 
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পীতাভা, স্তনাগ্রভাগের কষ্ণাভা ও অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে 
কিন্তু গর্ভে হস্তপদাদি অর্গ প্রত্যঙ্গের বিকাশ হইলে, তাহা বেদনা-শৃন্ত অবস্থায় 
নিরন্তর যে প্রকার স্পন্দিত হয়, বক্তগুল্সে তদ্রপ হয় না) রক্তগুল্মে অঙ্গ 

প্রত্যঙ্গ বিহীন এ পিওড কেবল বেদনার সহিত দীর্ঘকাল পরে পরে স্পন্দিত 

হয় মাত্র। গভ ও রক্তগুল্মে এই প্রভেদ। দ্শমাস অতীত হইলে প্রাচীন 

শান্ত্রকারগণ রক্তগুল্সের চিকিৎসা! করিতে উপদেশ করিয়াছেন, কারণ রক্তগুক্ম 

পুরাতন হইলে সুখপাধ্য হয়। অনেকে বলেন থে, দশমাস প্রসবের কাল, 

এই জন্তই গভ কি ব্যাধি, সেই সন্দেহ-তগ্ন মানসে প্রসবকাল অর্থাৎ দশ 

মাসই প্রসবের মুখ্যকাল নহে, নবম মাস হইতে দ্বাদশ মাস পর্যন্ত প্রসবকাল। 
ফলতঃ দশ'মাসের পর রক্তগুন্মের রক্তপিগড কঠিনব্ব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তখন 

ওষধপ্রয়োগ করিলে অধিক রক্তআ্াবজনিত গঞ্শয্যানাশের আশন্ক৷ থাকে না । 

গুলের অসাধ্য লক্ষণ । গুল্ম ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়। যদি সমস্ত 

উদর ব্যাপ্ত হয় বা! রসাদি ধাতুকে আশ্রয় পূর্বক শিরাজাল দ্বারা ব্যাপ্ত এবং 
কচ্ছপের পৃষ্ঠ দেশের স্ায় উন্নত হয়ঃ পরুপ্ত তৎ্সঙ্গে দৌব্বল্য, অরুচি, বমি-বেগ, 

কাস, বমন, আলস্য, জর, পিপাসা, তন্দ্রা ও নাসাক্রাব ইত্যাদি উপসর্গ থাকে, 

তাহ! হইলে, এ রোগ অসাধ্য। এতদ্যতীত গুল্সরোগে জর, শ্বাস, ধমন, অতি- 

সার এবং হৃদয়, নাতি, বস্তি ও পদ ইত্যাদি স্থানে শোথ প্রকাশ পাইলে 

অথব শ্বাস, বেদনা, পিপাসা) অরুচি, সহসা গুল্সের লয়প্রাপ্তি ও ছুর্বলতা, 

এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও গুল্সরোগ আরোগ্য হয় না। 

গুলরোগ-চিকিৎসা-বিধি | 

গুল্স হৃদয় ও নাতির মধ্যস্থানে বৃত্ত অর্থাৎ বর্ত লাকারে উৎপন্ন হয় । দুই- 
পার্থ, হৃদয় নাতি ও বস্তি; গুল্সের এই পঞ্চবিধ স্থান । 

গুল্স কোনও সময় ছোট হয়, কোনও সময় বড় হয় এবং একস্থান হইতে 
অন্টাত্র বিচরণ করে, ইহাই গুল্সের প্রধান লক্ষণ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্নৈম্মিক 

ও সান্রিপাতিকঃ এই চারি প্রকার গুল্ম, পুরুষ ও ্ত্রী উভয় জাতিরই হইতে 
পারে, কিন্তু গর্ভাশয়গত রজগুল্ম কেবলমাত্র স্ত্রীলোকেরই উৎপন্ন হুয়। রক্ত- 
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দৃষ্টিবশতঃ অন্য এক প্রকার রুক্তগুল্স উত্পন্ন হয়, তাহ! পুরুষ ও দ্রীলোক 

উভয়েরই হইতে পাৰে । হৃদয়, নাতি, পার্শদ্বপ্ন এবং বস্তিদেশ, গুল্ের এই 
পঞ্চবিধ স্থান শাস্ত্ে নিদিষ্ট হইরাছে। এস্থলে পার শব্দে গর্ভীশয় বুঝিতে 

হইবে, কারণ রক্তজ গুল্ম গঙাশরে অবস্থিত থাকে এবং একপার্্শ হইতে অন্ত 

পার্খে বিচরণ করে । 

যেকোন গুল্সের চিকিংসাকালেই বাতাদিদোষের উপরু লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । 

যেহেতু, উহাদের লক্ষণ দ্বারা বাতাদিদোষ স্থিরীকত এবং স্থানঘারা দোষের 

প্রকোপ নিরূপিত হইতে পারে বায়ু, পিন্ত ওশ্রেক্সর যে সমস্ত স্থান 

নিরূপিত হইয়াছে, গুক্মরোগ সেই সমস্থ স্থানে প্রকাঁশ পায় না; বাতজগুল্স 

কখনও পার্খে, কখনও বস্তিস্থানে, কখনও নাতিতে চলিরা বেড়ায় ঃ অতএব 

বায়ুর লক্ষণ তিন, কেবলমার স্থানদ্বার। দোষ নিরূপণ করা সুকঠিন, এই 

প্রকার অন্যান্ত গুলেরও ঘথোক্ত লক্ষণ দ্বার রোগ নিরূপণ করিবে । বুক্ত- 

গুলোর বাহা লক্ষণ এবং নির্ধারিত স্তানদ্বার। সহদে রোগ নিরূপণ কর। যাইতে 

পারে। দন্দজ গুন্ম দুই দে।নের লক্ষণ দ্বারা নিন্ূপিত হয় এবং সান্রিপাতিক 

গুদ দোষত্রয়ের মি লত লক্ষণ দ্বারা নিরূশিত হইয়া থাকে । 

বাতিক গুদ্সরোগের প্রধযাবন্থায় শ্রেষ্সা প্রধল থাকিলে, বমনকারক 

ওষধধ ও ফলবর্তি প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে । কিন্তু সাধারণতঃ শ্রেক্মার সাম্যভাব 

পরিলক্ষিত হইলে, বমনের ওধধ ন] দিয়! ছুপ্ধ ও হরীতকীচুর্ণ মিশ্রিত এরগু- 
তল রোগীকে সেবন করিতে দিবে, ইহাতে দাস্ত পরিষ্কার হইলে, অনেক 

উপকার হয়। এই অবস্থায় বাতপ্নতৈল মদ্দন করিয়। স্বেদ-প্রয়োগ কর! 

বাইতে পারে অথবা নাগরাদি যোগ বা রসোনক্ষীর রোগীকে ব্যবস্থা করিলে 

উত্তম ফল পাওয়া যায় । কোষ্ঠ-বন্ধতা ও অধোগত বায়ুর অপ্রবত্তি পরিলক্ষিত 

হইলে, রোগীকে হিঙ্গদিচুর্ণ, বচাদিতুর্ণ বা স্বল্প অগ্থিমুখচুর্ণ প্রভৃতি ওষধ 
উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দিবে, ইহাতে বায়ুর অন্ুলোম এবং গুল 
হানহয়। এই অবস্থার জর লক্ষিত হইলে তেউড়ীযূলচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়! 
চতুদ্শাঙ্গকাথ সেবন করান যাইতে পারে। জদয়, কুক্ষি ও পার্থ ইত্যাদি 

স্বানে বেদনা থাকিলে, রোগীকে বৈশ্বানরচূর্ণ বা অলম্ুযা ছ্াচুর্ণ ব্যবস্থা 
করিলে বিশেষ উপকার হয়ঃ কিন্তু রোগ পুরাতন হইলে এবং হৃদয়, পার্খব ও 
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হন্ধে প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রবল হইলে, বোশীকে দ্তী- 
হরীতকী, গুন্মকালানল রূপ ব1 কাঙ্কায়ন গুড়িক! প্রভৃতি গুঁধধ সেবন 

করিতে দ্রিবে। এ সকল ওষধে কোষ্ঠবদ্ধত1 দূরীভূত হয়, পরন্ত কোষ্ঠ পরি- 

ফার হইলে, উপপর্ণেরও অনেক লাঘব হয়। বিশেষ প্রয়োজন হইলে, বায়ুর 
অন্ুলোমতা সম্পাদনার্থ, হিঙ্গাদিচূর্ণ বা বচাগ্ঘচুর্ণ প্রভৃতি বধ রোগীকে 

ব্যবস্থ। কর! যাইতে পারে। জ্বর বা অন্থান্ত উপদ্রব প্রবল থাকিলে, তাহার 

জন্য ওষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । রোগ অতি পুরাতন এবং জ্বরাদি উপদ্রব 

হাস হইলে, যখন কোষ্ঠবদ্ধত] বিদ্যমান থাকে ও তজ্জন্ কটি, পার্খাদিতে সময় 

সময় বেদনা প্রকাশ পায় তখন রপোনাগ্যঘত বা হবুষাগ্ ঘৃত রোগীকে সেবন 

করাইলে ষ্যধিক উপকার হয়। 

পেত্তিকগুল্মে জর ও পিপাস' প্রভৃতি লক্ষণ প্রবল হয়, রোগের প্রথমা- 

বস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধির জন্ত রোগীকে ওুধধ প্রয়োগ করিলে, যদ্দি জন্ন প্রবল 

না হয়, তবে ত্রিফলার ক্াথদহ তেউড়ীচুর্ণ অথবা অগন্তাচুর্ণ ২।০৩ দিন 
প্রয়োগ করিয়া পরে, হরীতকীখণ্ড ও গুক্সণাদ্দ,লরস বা প্রাণবরলতরস প্রস্ৃতি 
ওবধ যথানুপানে সেবন করিতে দ্রিবে। রোগের প্রথমাবস্থার় বিরেচক 

ওষধ প্রদান করিলে, সমধিক উপকার পাওয়। যায়, নচেৎ রোগ বৃদ্ধি 

পাইবার সম্ভাবনা, কিন্তু জবর, দাহ ও পিপাস। প্রভৃতি উপদ্রব প্রবল হইলে, 

তখন তাহার প্রতীকারের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য । জ্বর প্রবল হইলে, 

জয়াবটা ও দ্রাক্ষাদিকাথ প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে ; ইহা সেবনে 

কোণ্ঠশুদ্ধি হয় এবং জ্বরের বেগ করিয়া! আইসে, পরন্ত দাহ, পিপাস! প্রভৃতি 

জ্বরের উপদ্রবও ভ্রাস পাইতে থাকে । গুল্সরোগে দাহ, শুল, অরুচি 
ও দ্র প্রন্ৃতি বিদ্যমান থাকিলে; শরীপ্ঘই গুল্ম পাকিবার সম্ভাবনা, এইরূপ 

অবস্থায় রোগ-স্থানে ব্রণশোথরোগে বক্ষ্যমান প্রলেপ প্রয়োগ করিবে) 
গুল্স পাকিয়া উঠিলে, পৃধাদ্ধি নিঃসারণ করিবে । গুল্স স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়াও 
পুযাদি নির্গত হইতে পারে, তজ্জন্ত ১২ দিনের মধ্যে শোধক ওষধ প্রয়োগ 

করিবে নাঃ ততৎ্কালে নানাবিধ উপদ্রব বিনাশার্থ গধধ প্রয়োগ করিবে; 

বার দিনের পরে রোগীকে ব্রণশোধক ওষধ-মিশ্রিত ঘ্ুত পান করিতে দ্িবে। 

পৃযাদি নিঃস্ত হইলে, ক্ষত শুকাইবার জন্য তিক্তকত্বত বা মহাক্তিলক 
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স্বত যধু মিশ্রিত করিয়! পান করিতে দিবে । এই নিয়মে চিকিৎসা কারলে 
রোগ আরোগ্য হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় কাক্কায়নগুড়িকা ব। মহাগুল্ম- 

কালানলরস প্রভৃতি গষধ যথান্গপানে রোগীকে সেবন করিতে দিবে । রোগ 

পুরাতন হইলে, রসায়নামৃতলৌহ, দ্রাক্ষাদিত্বত বা ত্রায়মাণাগ্যঘ্ৃত সেবন 
করিতে দিবে। 

শ্নেম্িক গুল্ম জ্বর, কাস, অরুচি, শদীরে ভারবোধ) গুল্সের উন্নতি ও 

কোষ্ঠবদ্ধতা প্রসূতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, এই রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে 

কোষ্ঠসুদ্ধিকারক ও অগ্রিম-ন্দ্য-নিবর্তক, স্বল্প অগ্রিমুখচুর্ণ। বা হিলাদিচুর্ণ 

প্রভৃতি গ$ধধ সেবন করিতে দিবে এবং গুল্সস্থানে, যরুৎ চিকিৎসায় উক্ত 

তিলাগ্ভলেপ উষ্ণ করিয়! লেপনপুর্বক লৌহপাত্র উষ্ণ করিয়া তদুপরি আস্তে ২ 

সেক প্রদান করিবে। জ্বর ও গাত্রবেদন। প্রভৃতি উপদ্রব দূরীকরণার্থ লক্ষমী- 

বিলাস রস ও বাতগজাদ্ষুশ প্রভৃতি ৪ষধ প্রতিদিন সেবন করাইবে, অনস্তর 

নাগেশ্বর রস বা বি্ধাধর রস প্রভৃতি উধধ সেবন করিতে দিবে, এ সকল 
ওষধে জ্বর কাদা্দি উপদ্রব হাস হইয়া থাকে । রোগ ক্রমশঃ পুরাতন 

হইলে, তৎসঙ্গে গুল্সও উন্নত হয়, সুতরাং তখন জ্বরা্দি উপদ্রবও প্রবল 

হইয়া থাকে ; এমতাবস্থায় গুল্সস্থানে স্বেদ-প্রয়োগ এবং জরাদ্ি উপদ্রবের 

জন্য জরারি অত্র বা'জয়াবটা প্রসতি গঁষধ পুথক অন্ুপানে এবং পূর্বোক্ত 
নাগেশ্বর রস ব! বিগ্ভাধর রস প্রভৃতি ওষধ যথান্ুপানে প্রয়োগ করা কর্তব্য । 

কোষ্ঠবদ্ধ, জ্বর ও কাস প্রভৃতি প্রবল হইলে, এ সঙ্গে দন্তীহরীতকী প্রয়োগ 

করিলে সমধিক উপকার হর । এই সমস্ত ওষধ ও প্রলেপ প্রদান করিলে 

রোগ ক্রমশঃ হাস পাইতে থাকে। 

বাতপৈত্তিক গুল্মে বামুর প্রকোপ বশতঃ কোষ্ঠবন্ধতা ও কটিপৃষ্ঠাদিতে 

সমধিক বেদন। থাকিলে, রোগীকে কোষ্ঠশোধনার্থ ্রিফলাদিচূর্ণ গোমৃত্রসহ 

সেবন করিতে দিবে । পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে হ্রীতকী, আমল! 
ও বহেড়াভিজান জলের সহিত তেউড়ীমুলচুর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 

রোগীর জর ও পিপাপ৷ প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, জয়াবটী ও 

দ্রাক্ষাদি কাথ সেবন করাইবে। গুল্সশার্দ,লরস বা প্রাণবন্ধতরস প্রস্থতি 

ওধধও ষথানিয়মে ষথান্ুপানে প্রয়োগ করিতে পারা যায়। রোগীর কটি- 

৩৩ 
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পৃষ্ঠাদিতে বেদন। থাকিলে, হরীতকীখণ্ড বা যোগরাজগুগ গুলু প্রভৃতি ওষধ 
অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে । উহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি ও বেদনা-হ্বাস হয়। 

কিন্ত গুল্সরোগে পিশ্তের আধিক্য থাকিলে এবং গুল্ম পাকিবার সম্ভাবনা 

থাকিলে, পিত্তগুল্সবং পাকিবার ওঁধধ দিবে এবং পাযাকয়। পরবাদি নিঃস্ত 

হইলে, রোপক ওুঁধধ সেবন করিতে দিবে । বাতপিত্তাশ্রিত গুল্পরোগে 

প্রায়শঃ বায়ু প্রবল থাকে; তজ্ঞন্ত এঁ গুল্ম পাঁকিবার সম্ভাবন! অল্প। বাতপিত্ত ' 
গুল্রোগের পুরাতন অবস্থায় দস্তীহরীতকী বা গুশ্বকালানলরস প্রস্থৃতি ওঁবধ 

রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে ; জরাদি উপদ্রব হাস হইলে, ০ বা 
ভ্রায়মাণাগ্ঘ্বত, সেবন করাইবে। 

'বাতশ্লৈম্মিক গুল্সরোগে কোষ্ঠবদ্ধ, পার্খ, স্বন্ধ ও হৃদয় প্রস্ভৃতি স্থানে বেদনা 

জবর, কাস, গুল্সের উন্নতি ও ইতস্তত: বিচরণ প্রসৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়' 
থাকে, এই রোগ কষ্টসাধ্য । রোগীর জ্বর ও কোষ্ঠবন্ধতা প্রবল হইলে, 
জরারি অত্র বা! জয়াবটী ও পিপ্লল্যাগ্য কা প্রভৃতি ওষধ অরের জন্য প্রয়োগ 
করিবে এবং স্বল্প অগ্রিমুখচুর্ণ, হিঙ্গাদিচূর্ণ, বচাদিচূর্ণ (মতান্তরে ) অথবা 
পিপ্লল্যাদি চুর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। গুন্মস্থানে তিলাম্য লেপ লেপন 
করিয়া] লৌহ উষ্ণ করিয়া তছৃপরি স্বেদ প্রদান করিবে। হৃদয়, পার্খ ও কুক্ষি 

প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, বৈশ্বানর চূর্ণ বা অনম্ুান্ত চূর্ণ অবস্থা- 
ভেদে প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। রোগ পুরাতন হইলে, কোষ্ঠশোধক ও 

অগ্িবদ্ধক ওষধ প্রয়োগ একাস্ত আবশ্ক। যাহাতে প্রত্যহ ২৩ বার দ্বাপ্ত 

পরিষ্কার হয় এবং ক্ষুধা প্রকাশ পায়, তজ্জন্ত পূর্বোক্ত স্বল্প অগ্রিমুখচুর্ণ বা 
হিঙ্গ স্বচুর্ণ প্রভৃতি উষধ দিনে রাক্রিতে ছুইবার এবং জর বিদ্যমান থাকিলে 
তজ্জন্ত পৃথক ওধধ প্রয়োগ কর! একান্ত আবগ্তক। রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি ও জ্বর 
নিবৃত্ত না হইলে, এই রোগ কোনমতে দ্বরীভূত হয় না। জ্বর ও কাস প্রসৃতি 

উপদ্রব কিয়ঘংশে হ্রাস পাইলে, গুল্সবর্তিণী বটিকা, গুন্মশার্দ,ল বস বা বৃহৎ 
গুল্স কালানল রস প্রভৃতি ওঁধধ যথানিয়মে সেবন করিতে দিবে। হৃদয়, 

পার্খাদি বেদনার জন্য পূর্ব্ববৎ ওষধ প্রয়োগ করিবে । প্রত্যহ ২৩ বার দাস্ত 
পরিষ্কার এবং গুল্ম নরম হওয়ার জন্য গুল্মশার্দ,লরস বা দন্তীহরীতকী প্রসৃতি 
$ধধ প্রয়োগ কর! কর্ডব্য। এইরূপভাবে ২৩ সপ্তাহ যথানিয়মে ওঁধধ 
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ও স্বেদ প্রদান করিলে রোগ হাস পাইতে থাকে। জ্বর, কাস ও গাত্রবেদন। 

প্রভৃতি উপদ্রব হ্রাস ও ওম পুর্ববাপেক্ষা নরম হইলে, হবুষাদ্য ঘ্বত বা রসো- 
নাগ্ঘঘ্বত রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

পিত্তশ্লৈম্মিক গুজরোগে পিত্ের আধিক্য থাকিলে, পিত্তগুল্পবৎ বিরেচক 

উবধ প্রয়েগি করিবে এবং গুল্মনাশক অন্যান্ত যোগ ও পাচক ওষধ প্রভৃতি 

সেবন করিতে দিবে । জ্বর থাকিলে, জ্বরনাশক ওষধ দিনে একবার সেবন 

করিতে দিবে । কিন্তু গ্লেম্মার প্রকোপ লক্ষিত হইলে, প্রথমে শ্নেম্িক গুল্স- 

বৎ চিকিৎসা করিবে ; অনন্তর গুল্ম পুর্ববাপেক্ষা আকারে হাস ও উপদ্রব মন্দী- 

ভূত হইলে, পৈত্তিক গুল্সের স্তায় গুল্পশার্দলরস ও প্রাণবল্লভ রল প্রভৃতি ওষধ 

যথান্থপানে ব্যবস্থা করিবে। এ সকল ওষধ প্রয়োগে উপদ্রবসকল* মন্দীভূত 
হইলে, রোগও ক্রমশঃ মন্দীভূত হয় । 

সান্লিপাতিকগুলে যে দোষের প্রবলত1 লক্ষিত হইবে, সেই দেোধনাশক 

যোগ, চূর্ণ ও বটিকা রোগীকে সেবন করাইবে এবং একটী প্রবল দোষের 
প্রকোপ হাঁস হইলে, অন্যদোষ-নাশক ওধধ প্রদান করিবে , কিন্তু সমস্ত লক্ষণ 

একত্র পরিলক্ষিত হইলে, তখন বিশেষ বিবেচনার সহিত চিকিৎসা করিতে 

হয়) যদিও আযুর্ধেদাচাধ্যগ্গণ এই গুল্সকে অসাধ্য বলিয়। নির্দেশ করিয়া 

ছেন, তথাপি ইহার চিকিৎসা করা কর্তব্য। সান্লিপাতিক গুল্ম শীপ্রই পাকি- 

বার সম্ভাবন।; স্থুতরাং পাকিলে কিছুদিন পরে শোধক ও রোপক ওষধ 

প্রদ্দান করিবে এবং তৎসঙ্গে জবরদ্ব ওষধও প্রয়োগ করিবে, দ্রাহাদি উপসর্গ 

বিদ্যমান থাকিলে, তাহারও চিকিৎস| কর! কর্তব্য । 
স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে রক্তগুল্ম উৎপন্ন হয়। শীন্ত্রকারগণ বলেন, রক্তগু্ম 

উৎপন্ন হইলে, দশ মাসের মধ্যে তাহার চিকিৎসা করিবে না । অনেকে মনে 

করেন, রক্তগুল্ম ও গর্ভ এতছুতয়ের লক্ষণের যথেষ্ট সৌসারৃশ্ত আছে, সুতরাং 
প্রকৃত গুল্ম কি গর্ভ, তাহা নির্ণয় করা সহজপাধ্য নহে; এমতাবস্থায় রক্ত- 

গুল্ের জন্য উষধ প্রয়োগ করিলে হয়ত গর্ভ বিনষ্ট হইতে পারে, সেই 

আশঙ্ষায়ই সম্ভবতঃ শান্ত্রকারগণ দশমাস অর্থাৎ প্রপবকাল অতীত হইলে, 

রক্তগুল্মের চিকিৎসা! করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে, নবম 

হইতে দ্বাদশ মাস পর্য্যস্ত প্রসব-কাল। রুক্তগুল্ম দশমাল অতীত হইলে, 
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পুরাতন হয়, পুরাতন হইলে সুখসাধ্য বিশেষতঃ দশ মাসের পর রক্তগুল্মের 
পি কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তখন ওষধ প্রয়োগ করিলে অধিক রক্তত্রাব- 
জনিত গর্ভশয্যা বিনষ্টের আশঙ্ক। খাকে না, এই জন্যই একাদশ মাস হইতে 

চিকিৎসা করা উচিত । তবে পুরাতন হইলে অসাধ্য লক্ষণা্িত, হইতে না 

পারে, তত্প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। অবশ্য আমাদের মতে আধুনিক শিক্ষিত 

ধাত্রীদিগের দ্বারা পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাসে পরীক্ষা করাইয়াঃ প্রকৃত রোগ কি গর্ভ, 

নির্ণাত হইলে, তদনুুযায়ী রোগিণীর শুশ্রধা করা কর্তব্য । প্রকৃত গর্ভ হইলে, 

পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাসে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্ফুরণ সহজে উপলব্ধি হয়। রুক্তপুক্মরোগে, 

কাঙ্কায়ন গুড়িকা, পঞ্চানন রস, গুন্মশার্দ,লরস বা প্রাণবল্পতরস প্রভৃতি 
ওষধ সেবন করিতে দিবে! জর থাকিলে, এ সমস্ত ওষধে জ্বরও হাস 

পাইয়া থাকে । আবশ্তক হইলে বিবেচনাপুর্রবক জরগ্ন অন্যান্য উধধও সেবন 

করিতে দেওয়া যায়। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জ্বর বিগ্যমান থাকিলে, যকৃৎ শ্রীহা৷ বৃদ্ধি 

পাইবার সম্ভাবনা । যরুৎ গ্লীহা বৃদ্ধি পাইলে আবার জ্বরও বৃদ্ধি পায়, 
এরূপ অবস্থায় প্রাণবল্লতভরস বা লৌহমৃত্যুপয়রস প্রভৃতি উধধ এবং জ্বরমুরারি 
বা স্বপ্পজরাঙ্ধুশ প্রভৃতি জবরত্স ওষধ বিবেচনাপূর্বক প্রদান করিবে । জ্বর 

এবং অন্যান্য উপদ্রব হাস হইলে, ত্রায়মাণাগঘ্বত বা দ্রাক্ষাগ্ঘৃত সেবন 
করাইবে। এইরূপে দীর্ঘকাল পর্য্যস্ত চিকিৎসা করিলে, রক্তগুল বিনষ্ট হইয়] 
ধাকে। 

গুল্পরোগে-_ ওষধ | | 

তিলাগ্য প্রলেপ । শ্রেম্সিক গুল্রোগীর গুল্স উন্নত ও কঠিন হইলে 

এবং তাহার সহিত জ্বর, অবসন্নতা1 ও কাস প্রভৃতি উপসর্ণ থাকিলে, এই 

লেপ গুল্সের উপর লাগাইবে এবং লৌহপাত্র উষ্ণ করিয়৷ তছুপরি স্বেদ প্রদান 
করিবে; ইহ] দ্বার! গুল্সের বেদন] ও কাঠিন্য হ্রাস হয়। 

তিলাগ্য প্রলেপ। প্রস্ততবিধি ১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

নাগরাদি যোগ। বাতিক গুক্সরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে বাসর 

স্তব্ততা+ হৃদয়, পারব ও কুক্ষি প্রভৃতি স্থামে বেদন! প্রভৃতি উপপসর্থ প্রকাশ 
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পাইলে, এই ওঁষধ উষ্ণছুপ্ধসহ রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। ইহা! উদ্দাবর্ত- 

রোগেও প্রয়োগ করা যায়। 

নাগরাদি যোগ। শু ঠচুর্ণ ৪ তোলা, নিস্তষ শিলাপিষ্ট ভিল ১৬ তোল এবং পুরাতন 

গুড় ৮ তোণা ; এই সকল একত্র মিশ্রিত করিবে। ।মাত্রা।* আনা । 

যমানিকাযোগ | বাতিক বা শ্নৈম্মিকগুল্সে কোষ্ঠবন্ধতা ও উদরস্থ 

বায়ুর স্তব্ধতা প্রস্তুতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে, এই ওধধ ঘোলসহ সেবন 

করিতে দিবে। শ্নেক্মিক গুলে অগ্রিমান্দ্য থাকিলে, এই ওষধ সেবনে তাহাও 

দুরাভূত হয়। 

যমানিকাযোগ | যমানী-চূর্ণ ও বিটুলবপ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা |” আনা । 

পিপ্লল্যাদিচু্ণ ॥ বাতিক, গ্নৈম্মিক অথব! বাতশ্নৈম্মিক গুল্মরোগে 

কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, বামুদ্বার| উদরের স্তন্ধতা এবং গুল্সের কাঠিন্ত ও 

উন্নতি লক্ষিত হইলে, এই উধধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দ্িবে। 
পিগ্গলযাপি চুর্ণ। পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, কৃষ্চজীরা ও সৈদ্ধবলবণ; ইহাদের চূর্ণ 

সমভাগে লইবে। মাত্রা।* আনা । 

স্ব্প-অগ্রিমুখচুর্ণ। বাতিক, শ্রেম্সিক বা বাতশ্নৈশ্মিক গুল্সরোগে 

কোষ্ঠবন্ধতা, উদরে বাযুংপুর্ণতা, করি, পৃষ্ঠ প্রস্ৃতি স্থানে বেদনা, গুল্মের উন্নতি 

বা কাঠিন্ঠ, অপ্রিযান্দ্য ব। শরীরে ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, 

এই ওধধ উষ্ণজলসহ প্রাতে ও সন্ধ্যার পর সেবন করিতে দিবে। 

স্বল্প-অগ্রিমুখচুর্ণ। »প্রস্ততবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষুব্য। 

হিঙ্গা দ্যচ্র্ণ | বাতিক ও বাতশ্নৈম্সিক গুলসরোগে রোগীর কোষ্ঠবন্ধত?, 

উদরে বায়ু-পূর্ণতা, হৃদয়, পার্খ ও কুক্ষি প্রভৃতি স্থানে বেদনা, গুল্সের কঠিনতা 
ও অধোবামুর অপ্রন্বভ্তি প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে; এই ওষধ রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে । বাতজকাস, হিক্কা, প্লীহা ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগে 

কোষ্ঠবন্ধতা ও অন্যান্য উপসর্গ থাকিলে, এই ওধধ ব্যবস্থা কর যায়। 

হিঙ্গাদ্য চূর্ণ! প্রস্তওবিধি ৫৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

কুষ্ঠাদিচুর্ণ । বাতিক, শনৈশ্মিক বা বাতশ্মৈম্মিক গুন্সরোগে কোষ্ঠবন্ধতা, 
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উদরে বায়ুংপূর্ণতা, হৃদয়, পার্থ ও কুক্ষি প্রভৃতি স্থানে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য কাসঃ 
গুল্মের কঠিনতা এবং উন্নতি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই গুঁধধ উষ্ণজল- 
সহ রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। বিশ্ৃচিকা ও অলসকরোগের পুরাতন 

অবস্থায় ইহ। প্রয়োগ করা যাইতে পারে । অন্থপান--উষ্জজল । 

কুষ্ঠাদিচুর্ণ। প্রস্ততবিধি ১৯৫ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্ব্য। 

বচাদ্যচুর্ণ | বাতিক, শ্লেম্মিক বা বাতগ্নৈম্মিক গুল্সরোগে উদর বায়ুদ্বার! 

স্তত্তিত হইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা, হৃদয়। কুক্ষি ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে 

বেদন। থাকিলে, এই গুঁষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা কোষ্ঠ- 
শোধক, পরন্ত উদ্বাবর্ত ও আনাহরোগেও অতি উপকারী । 

বচাদ্যচুর্ণ! প্রস্ততবিধি ৫৯৩ পৃষ্ঠায় স্রষ্টবা। 

বচাদ্যচুর্ণ (মতান্তরে)। বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপনৈদ্মিক গুলরোগে 

কোষ্ঠবন্ধতা, উদরে বামু-পূর্ণতা, কাস, শ্বাস ও অন্তাস্ভ উপসর্গ থাকিলে, 
এই ওষধ পোগীকে সেবন করিতে দিবে। পৈত্তিক শুলে বেদনা, জ্বর- 

ও গুল্স পাকিবার সম্ভাবন। থাকিলে, ইহ! দ্বার| অসাধারণ উপকার হয়। 

বচাছচুর্ণ ( মতান্তরে )। প্রস্ততবিধি ৫৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

ত্রিব্ তাপ্দিচূর্ণ । বাতপৈত্তিক গুল্সরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা,কটি পৃষ্ঠাদিতে 

বেদন। এবং জ্বর ও পিপালা প্রস্ততি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই গঁধধ গোমৃত্র 
বা উঞ্জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা প্লীহোদর এবং 

অর্শরোগেও প্রয়োগ করা যায়। 

ভ্রিবৃতাদিচুর্ণ। হরীতকী, আমলা, বহ্েড়া, স্বরণক্ষীরী, চন্্ব কষা, নীলবুহ্না, বচ, বলাড়ুমুর, 

ধনে, কট-কী, তেউড়ীমূল সৈন্ধবলবণ ও পিপুল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত 

করিবে। মাত্রা।* আন! । ূ 

শতাহ্বাদিচুর্ণ ॥ রুক্তগুল্সরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই 

ওষধ তিলের কাথসহ সেবন করিতে দিবে । 

শতাহ্বাদি চুর্ণ। গুলৃফা, নাটাকরঞ্জের ছাল, দেবদারু, বাধনহাটা ও পিপুল) ইহাদের 
চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । মাত্র |* আনা । 



গুলরোগ-চিকিওসা । শ৬৭ 

লবঙ্গাি চুর্ণ। পৈত্বিক বা বাতগ্নৈশ্মিক গুলে দাহ, জর, কোষ্ঠ- 

বন্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, গুঝ্মের কঠিন ও উন্নতি প্রভৃতি উপসর্ম পরিলক্ষিত হইলে, 
এই শুঁধধ উষ্ণজলের সহিত সেবন করাইবে। অর্শ, আমবাত ও উদরীরোগেও 
ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পাবে। 

লবঙ্গাদি চুর্ণ 1 লবঙ্গ, দস্তীমূল, তেউড়ীমুল, যমানী, "্ট ঠ, বচ, ধনে, রক্তচিতা, হরীতকী, 

আমলা, বহেড়া, পিপুল, কটুকী, কিস্মিস্, চই। গোক্ষুর, ববক্ষার, এলাইচ, বনধমানী ও 

ইন্দ্রযব; এই সকল জ্রব্যের চর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে | বাজ তোলা! । 

ক্ষারাষক | শ্লশ্বিক বা বাতশ্নৈম্মিক গুল্সরোগে অগ্রিমান্দ্য, গুল্সের 

কঠিনতা, বেদনা, কোষ্ঠবন্ধতা ও উদরে বায়ু-পূর্ণতা প্রভৃতি লঙ্গপ লক্ষিত 
হইলে, এই উষধ রোগীকে সেবন করিতে দ্িবে। 

ক্ষারাষ্টক | পলাশঙ্ষার, সীজের ক্ষার, আপাঙের ক্ষার, তেতুলের খোসার ক্ষার, আকন্দের 

ক্ষার, তিলনালের ক্ষার, যবক্ষার ও সাচিক্ষার; এই সকল ভ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিবে 

এবং অস্তধূমে দগ্ধ করিয়! ক্ষার প্রস্তুত করিবে। মারা ।* আনা | 

বজক্ষার । বাতিক, পৈত্তিক, শ্রৈম্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতগ্নৈ ম্মক, 
পিত্তশ্রৈম্বিক ও সাহ্নিপাতিক গুল্মের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ 

গুল্মের কাঠিন, উন্নতি, অগ্রিমান্দ্য, অজীর্ণ, উদরে বাযুপূর্ণতা এবং পৈত্তিক 
গুল্প পাকিবার সময় নানাপ্রকার কষ্ট; এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইলে; 

এই ওঁধধ অতি উপকারী । ইহা শুল, অঙজীর্ণ: উদ্রী, অগ্রিমান্দ্য, শ্লীহ! 
এবং উদ্বাবর্তরোগেও প্রয়োগ করা যায়। অন্ুপান--বাতিক বা বাতগ্নৈম্মিক 
গুল্সরোগে উষ্ণজজশ। পৈশ্তিক বা বাতপৈত্তিক গুল্মরোগে গব্যত্ৃত, শ্লেম্সিক 

গুল্সে গোমৃত্র এবং সান্লিপাতিক গুলে কাজি। 

বন্রক্ষার। সামুদ্রলবণ, সৈদ্ধবলবণ? করকচলবণ, যবক্ষার,সচললবণ, মোরা খৈও 

সাচিক্ষার, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া সীজের ক্ষীরে ৩ দিন ও আকন্দের ক্ষীরে ৩ দিন 
যথাক্রমে ভাবনা] দিয়ারৌড্রে শুকাইবে। অনস্তর এ ষধ আকন্দের পাতাদ্বার! বেষ্টিত করিয়। 

একটি হীড়ীর মধ্যে পূর্ণ করিয়া শরাদ্বারা উহার মুখ রুদ্ধ এবং মাীরদ্বারা সন্ধিস্থান লেপন* 

করিবে, অনস্তর এ হীড়ী চুল্লীর উপর বসাইয়া নিন্নে অগ্নির জ্াল প্রদান করিবে, এইরূপে 

হাড়ীর মধ্যস্থ উধধ অস্তধূষে দগ্ধ হইলে, এ ক্ষার বহিগত করিয়া চুর্ণ করিবে। পরে শু, 
পিপুল, মরিচ, ভুরীতকী॥ আমলা, বহেড়া, যমানী, জীর! ও রক্তচিতা; ইহাদের চুর্ণ সম- 



৭৬৮ আয়ুর্রেদ-শিক্ষা | 

ভাগে যত হইবে, তাহার সমষ্টির সমান পুর্থোক্ত ক্ষার গ্রহণ করিয়া একত্র মিত্রিত করিবে। 

মাত্রা ॥* তোলা । 

কাঙ্কায়ন গুড়িকা | বাতিক, পৈত্তিক শ্নৈদ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাত- 

শ্লৈষ্মিক, পিতগ্নৈম্মিক, সান্লিপাতিক ও রক্তগুল্মরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ 

পাইলে বিশেষতঃ গুল্ের কাঠিন্ভ, উচ্চতা, [কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে বায়ূতপুর্ণতা, 
অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য বা পৈত্তিক গুন্মের পক্কতা প্রভৃতি লক্ষণের ঘষে কোন লক্ষণ 

প্রকাশ পাইলে, এই গুঁধধ রোনীকে সেবন করিতে দিবে । গুল্সরোগে 

ইহ! শ্রেষ্ঠ ওষধ এবং সর্বাবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা! অর্শঃ, 

হদ্রোগ ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগেও উপকারী । অগ্কুপান--বাতিক বা বাত- 

শ্লৈম্মিক গুনে উষ্ণজল বা কাজি পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিক গুন্মে হুগ্ধ, 

শ্লৈন্মিক গুল্সে গোমৃত্র, সান্নিপাতিক গুলে ত্রিফলার জল, রক্তগুল্মে উ্রহুগ্ধ 

বা! তদভাবে গব্যছুদ্ধ। 

কাঙ্কায়ন' গুড়িকা। শগঠা, কুড, দন্তীমূল, রক্তটটত1, অডহর, শ্ঠ, বচ, তেউড়ীমুল, 

ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, শোধিত হিং ২৪ তোলা? ঘবক্গার ১৬ তোলা এবং যমানী, 

শ্বেতজীরা, মরিচ ও ধনে; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, কৃষ্পজীরা ও ঘবানী ইহাদের প্রতোক 

৪ তোল; এই সমুদয় চূর্ণ একত্র করিয়া ছোলঙ্গ লেবুর রসে মর্দন রি রৌদ্রে শুদ্ধ 

করিবে! মাত্রা 1" আনা বা ॥* তোলা। 

দন্ভীহরীতকী | বাতিক, বাতপৈত্তিক ও বাতশ্নৈপ্মিক গুল্মরোগের 

বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ (পাইলে বিশেষতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা প্রবল হওয়ায় কটি, 

পৃষ্ঠ ও স্ন্ধ প্রভৃতি স্থানে বেদন| হইলে, এই ওষধ উষ্তজলস্হ সেবন করিতে 

দ্িবে। গুল্সরোগের প্রবল অবস্থায় জ্বর অরুচি ও বমন প্রভৃতি থাকিলে, 

এই ওষধ প্রয়োগ করাযায়। প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে, ইহা প্রয়োগে 

অত্যন্ত উপকার হয়। শ্রীহা, অর্শ এবং হৃদ্রোগেও অবস্থাভেদে এই গুঁধধ 

প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। 

*. দস্তীহরীতকী! পোর্টলীবন্ধ হরীতকী ২৫ টা, দস্তীমূল ২০* তোলা, রক্তচিতা ২** 
তোলা; জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এ ক্াথের সহিত পুরাতন গুড় ২** তোলা গুলিয়। 

লইবে এবং পূর্বেবোক্ত পোর্টলীবদ্ধ হরীতকী ২৫ট], ৩২ তোল! তিল তৈলে ভাজিয়া উহাতে 
গুড় মিভ্িত কাথ প্রদান কারয়' পাক করিবে । পাক শেষ হইয়া আসিলে যুছ অগ্নি.সম্ভাপে 



গুলসরোগ-চিকিৎসা। ৭৬৯ 

তেউডীযুলচূর্ণ ৩২ তোলা, পিপুলচুর্ণ ৩২ তোলা ও শুঠচর্ণ ৩২ তোলা প্রদীন পূর্বক 

আলোড়ন করিরা নানাইবে এবং পাত্র শীতল হইলে, উহাতে মধু ৩২ তোলা ও দারুটিনি, 

তেজপত্র, এলাইচ এবং নাগেশ্বর ॥ ইহাদের প্রভোকের চর্ণ২ তোল। মিশ্রিত করিবে। 

মা্রা-উুনধ ১ ০ঠাল। ও ভরীতকা ১টা। 

গুল্সকাল।নলরস । বাতিক, পৈত্তিক, প্লেম্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতি- 

গ্লৈষ্মক, পিভ্প্ৈষ্মিক ও ম্বান্িপাতিক গুল্সমক্লোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ 

পাইলে, বিশেষতঃ গুল্সের কাঠিন্ত, কোষ্ঠবন্ধতা, কাপ, গুল্সেন্র উন্নতি, 
বমনভাব ওজ্বপ্ন প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধধ হরীতকী ভিজান জলসহ 

সেবন করিতে দিবে । বাতিক গুলে কুকি, পারব ও স্বন্ধ প্রভৃতি স্থানে 

বেদনা এবং অধোবাঘুর অপ্ররত্তি প্রতৃতি লক্ষণ বিগ্যমান থাকিলে এই 

ওষধ সেবন করান যায়। গুক্সরোগণের প্রথম) মধ্য বা পুরাতন অবস্থায়, 

ইহ1 অতি উপকারী । 

গলসকালানল রস 1 রস, গদ্ধক। হরিতাল, তানা ও সোহাপার শৈ, ইহাদের প্রত্যেকে ২ 

তোলা, ঘবক্ষার ১৬ তোলা এবং মুপা, পিপুল, ৮, মরিচ, গজপিপ্নলী, হরীতকী, বচ ও 

কুডুও ইহাদের প্রত্যেকের চর্ম তোলা এই মনস্ত এব্য একত্র মিশ্রিত করিয়! ক্ষেতপাপড়্যঃ 

মুখা, শু ঠ, আপাঙ্গ ও আকন[ধ ইহাদের প্রতোকের কাথে বার ভাবন। পিয়া পুনর্ববার চূর্ণ 

করিবে । খাত্রা-& রতি 

বৃহৎ গুল্মকাঁল।নলরস । বাতিক, পৈত্তিক, শ্নৈপ্মিক মান্নিপাতিক 

ও রক্তগুক্সের নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ জর, অগ্রিমান্দ্য, 

কাস ও অরুচি; এই পকৃল লক্ষণ দীর্ঘকাল হইতে বিদ্যমান থাকিলে, 

রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ওষধ জলসহ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে। 

বৃহৎ গুল্সকালানলরস 1 অন্রঃ লৌহ, পারদ, গঙ্গক, সোহাগার থৈ, কট কী, ধচ,লবক্ষার, 

গাজীনাটী, সৈন্ধব, কুড়, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, দেবদাকু+ তেজপত্র, এলাইচ, তেঞ্জপাতা, 

নাগকেশর ও খদির; এই সকলের চুণ সমভাগে শিশ্রিত করিয়! জয়ন্তা, রক্তচিতা' পুরা ও 

কে এতা1; ইহাদের প্রতে)কের রসে ৩ বার কারয়া ভাবন। (দে গড 

মহাগুল্মকালানলরন | পে-ত্তকঃ বাতপোত্তক খ। পন্তদঞ্সএ বাধ 

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ তৎসঙ্গে পুরাতন জ্বর; দাহ ও গুলে বেদন। 

৩৪ 
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থাকিলে, এই ওঁধধ রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় সেবন করিতে 

দিবে। সান্লিপাতিক গুলেও ইহ! প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান _ 

আদার রস ও মধু । 

মহা গুল্পকালানলরস। গন্ধক, হরিতাল, তাত্র ও তীক্ষলৌহ, এই সকল ভ্ুবা সমভাগে 

লইয়া ঘ্বৃতকুমারীর রসে মর্দিন করিবে, অনন্তর শরার মধ্যে স্থাপন পূর্ধবক অন্য শয়াদারা রুদ্ধ 

করিয়! মৃত্তিকা'্থারা সন্ধিশ্থান লেপন পূর্বক গপুটে পাক করিবে। মাত্রা_২ রতি। 

নাগেশ্বররস ॥ বাতশ্লৈম্মিক পিত্তশ্মৈস্মিক ব। সান্রিপাতিক গুলে জর, 

কোষ্ঠবদ্ধতা ও গুল্সের কাঠিসতপ্রস্থতি উপসর্গ থাকিলে, এই উধ রোগীকে 

সেবন করিতে দিবে । অন্্পান--আদীর রস ও মধু.। 

নাগেশ্বর 'রস। রস, গন্ধক, সীসা, বঙ্গ, মনঃশিলা, নিশাদল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, 

সোহাগার খৈ, লৌহ ও অভ্রঃ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সীজের ক্ষীরে মর্দন করিবে, 

পরে রক্ষচিতা বা দস্তী ইহীদের কোন একটার কাথে ১ দিন মর্দন করিবে। বটী মাষ- 

কলাই পরিনাণ। 

বিদ্ভাধররস | শ্নৈশ্মিক বা বাতত্ৈস্মিক গুল্সরোগে জন্প, শরীরের 

কুশত1, কাস, কোষ্ঠবদ্ধতা ও অন্যান্ত উপদ্রব প্রবল হইলে, এই ওধধ 

রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহ! গুল্সরোগের পুরাতন অবস্থায় অরাদি 

উপদ্রব বিস্যমান থাকিলে, অতি উপকারী । অন্ুপান--গোমুত্র । 

বিদ্যাধর রস। রস, গন্ধক, হরিতাল, দ্বর্ণমাক্ষিক+ স্বর্ণ ও মনঃশিলা ; এই সকল দ্রব্য 

সমভাগে লইয়া পিপুলের ক্বাথ ও সীজের ক্ষীরে যথাক্রমে একদিন মর্দন করিবে । বটী- 

ছুইরতি। 

গুলুশার্দ লরস। বাতিক, পৈত্তিক, খনৈশ্মিক ও রক্তগুল্সে কোষ্ঠবন্ধতা, 

অগ্নিমান্দ্য, উদরে বায়ু-পূর্ণতা, জর, কান এবং হৃদয়, পার্খও কুক্ষিদেশ 

গ্রভৃতি স্থানে বেদনা ও অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, 

এই ওুঁধধ রোগীকে আদার রস ও উষ্তজল সহ সেবন করিতে দিবে। 

ইহাতে প্রত্যহ ২৩ বার দাস্ত পরিষ্কার এবং গুল্স কোমল হয়। রক্ত- 

গুল্সে এই উধধ প্রয়োগে সযধিক উপকার হয়। গুল্সরোগের প্রথম, মধ্যম 

(বা পুরাতন সকল অবস্থায়ই ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। শ্লীহাঃ 
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যকত, পা ও কামলা প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবন্ধ থাকিপরে, এই ওঁষধ সেবনে 
বিশেষ উপকার হয় । 

গুলশার্দ,ল রস। রস, গন্ধক, লৌহ, গুগুল, অশ্বথছাল, তেউডীমূল, পিপুল, শু 
শঠী, ধনে ও জীরা ; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা; শোধিত জৈপালবীজ ৪ তোলা; এই 
সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র বিশ্রিত করিয়া স্ব দ্বারা মর্দন করিবে । বটী৩ রতি । 

প্রাণবল্লভরস । সান্লিপাতিক গুল্ম ও রূক্তগুল্পরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, 
গুল্পের কাঠিন্থভাব এবং খুলসব্দ্ধিবশতঃ উহাতে জালবৎ শিরাসমূহের বিস্তার 
ও উহার মূল বিস্তার হইলে, এই ওঁধধ রোগীকে জলসহ সেবন করিতে দিবে। 

প্রীণবল্পভ রস। লৌহ তাত্র, কড়িভম্ম, তুতেভদ্ম, হরীতবী, আমলা, বহেড়া, হিং 
সীজমুলের ক্ষার, ববঙ্ষার, জৈপালবীজ, সোহাগার খৈ ও তেউড়ীমূল; ইহাদের প্রত্যেকের 
৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া ছাগী ছুগ্ধে মর্দন করিবে । বটী ৪ রতি। 

রসায়নামৃত লৌহ । পৈশ্তিক বা বাতপৈত্তিক গুল্মরোগের পুরাতন 
অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ রোগীর কোষ্ঠবন্ধতা, 

জীর্ণজ্বর, শরীরের কশতা, দাহ ও রক্তের অভাব প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত 

হইলে, এই ওঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । রক্তগুল্মরোগে রোগীর 
কশত। ও দুর্বলতখ থাকিলে এই গঁধধ অতি উপকারী। 

ঃসায়নামৃত €লীহ। হরীতকী, আমলা ও বহেড়া সমভাগে মিশ্রিত /২ সের, জল 

১৬ সের, শেষ /৪ সের। ইক্ষুচিনি /২ নের। গোড়ালেবুর রস /২ সের। এই তিন্টী 

একত্র পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে অতি মুছু অগ্নির সম্তাপে শুঠ, পিপুল, মরিচ, 

হরীতকী; আমলা, বহেড়!, মুখা, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ঘমানী, বনযমানী, চিরত1, তেউড়ী- 

মূল, দস্তীমূল, নিমছাল, সৈ্ধবলবণ ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা এবং লৌহ ১৬ 

তোল!; এই সমুদয় উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে, পাকসিদ্ধ হইলে, উহার সহিত 

গব্যঘৃত ৩২ তোলা যিশ্রিত করিয়া রাখিবে। মাত্রা! আন! বা], তোলা । 

ক্র্যষণাগ্যঘুত। বাতিক গুন্মরোগের পুরাতন অবস্থায় অধিকাংশ 

উপদ্রব হাস হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, গুল্সের কাঠিন্য ও শরীরের 
কশতা প্রভৃতি বিছ্কমান থাকিলে, এই স্বত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। 
অন্থপান-_উষ্ছুগ্ধ । 

ক্রযষণাদ্যঘ্বত। গবাস্ৃত /8 সের, যথাবিধি মুচ্ছীপাক করিবে। গোছুগ্ধ ১৬ সের। 
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কক্ষত্রব্য--শু ঠ, পিপুল' মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ধনে, বিড়জ, চৈ ও রক্তচিতা; 

এই সকল সমভাগে মিলিত একসের | যথাবিধি ঘুত পাঁক করিয়া! ছাকিয়। লইবে। 

মাত্রা-_অর্ধ তোলা । 

ভ্রাধমাণাগ্যঘ্ত। পেত্তিক' বাতপৈতিক ও রক্তগুল্মরোগের পুরাতন 

অবস্থায় জীর্ণজ্বর, শরীরের কশত। ও কোষ্ঠবদ্ধত প্রভৃতি থাকিলে» এই দ্বৃত 

উষ্হৃপ্ধপহ রোগীকে পেবন করিতে দিবে । ইহা হাদ্রোগ, কামলা ও কুষ্ঠ- 
রোগেও ব্যবহৃত হয় । অনুপান--উক্ণছুগ্ধ | 

ত্রায়মাণাছ্ঘ্বত। গব্যত্বত /১ সের। কাখ্দ্রব্--বলাড়মুর ৩২ তোলা, জল /8 সের, 

শেব /১ সের । আমলকীর রস /১ সের | গোহুদ্ধ /১ সের |-কক্ষদ্রবা--কট.কী, মুখা, 

বলাডুমুর, ছুরালভা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, লীবস্তী, ।রক্তচন্দন ও নীলচন্দি; হহাদের 

প্রত্যেকে ২ তোলা । ঘথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। নাত! ॥* তোলা | 

রসোনাছ্যঘূত | শ্রেম্মিক গুলসরোগের পুরাতন অবস্থায় অগ্রিমান্দ্য, 

গুল্সের কাঠিন্ত ও গাত্রে ভারবোধ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ 
রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। ইহা উন্মাদ, অপন্মার এবং প্লীহা ও বাত- 

রোগেও প্রয়োগ করা যায়। অন্পান- উক্চছুগ্ধ। 

রসোনাদাঘৃত। গবাপৃত 4৪ সের । বখাশিয়মে মুছ পাক করিব। রপোৌনের রস 

চারিসের | ক্লাখাদ্রব্য__বিগ্বাল, শোণ[ছ।ল, গান্তারাছাল, পা ঢলছ।ল ও গণিরারীছাল ; এই 

সকল দ্রব্য সনভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ দের, শেষ /ও সেল । বথানিরনে ঘ্ৃত পাক 

করিয়। ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অদ্ধ তোলা। 

হবুষাদ্যঘ্ধত। বাতিক গুদ্মরোগের পুর।তন অবস্থার কোষ্ঠবদ্ধতা) 

হৃদয় ও পার্খ প্রভৃতি স্থানে বেদন। এবং অরুচি প্রতৃতি পরিলক্ষিত হইলে, 

এই ওধধ রোগীকে দেবন করিতে দিবে । জীর্ণঙ্বর, কাস ও শ্বাস 
প্রভৃতি রোগের পুরাতন বসায় এই ওধধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 

অন্গপান-_উষ্ণছুপ্ধ ॥ 

হবুবাধ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের, বথানিয়মে যুচ্ছ ণপাক করিবে | ক্কাথ্য ভ্রব্-_কুলশু ঠ 

/২ সের, জল ১৬ সের? শেষ /৪ সের। শুক্ষমূল! /২ সের, জল ১৬ সের, শেন /৪ সেব। 

দাঁড়িনের খোসা /২ সের, জল ১৬ সের, শেব /8 সের । ছুপ্ধ /8 সের। দধিরনাত /8 সের। 

কক্ষদ্রব্--ধনে। শুঠ, পিপুল, মরিচ) কৃষ্ণজীর!, চৈ, রক্তচিতা, সৈন্ধব, জীরা, পিপুলমূল ও 
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যমানী, এই সকল দ্রব্য সদভাগে মিলিত /১ সের । যথানিয়মে ঘৃতপ।ক করিয়া ছাকিয়। 
লইবে। মাত্রা ॥* তোলা । 

ধ ত্রীষট পলকদ্ধুত | পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক গুলরোগের পুরাঁতন 

অবস্থার রোগীর শরীরের রুশতা, দাহ ও কোষ্ঠবদ্ধত। প্রভৃতি বিষ্ভমান 
থাকিলে, এবং গুক্ষের ক্ষত দূরীভূত হইলে, এই দ্বত রোগীকে সেবন করিতে 

দিবে । অন্ুপান--উক্চছুগ্ধ। | 

ধাত্রীধট্পলক ঘৃত। গবাসৃত /8 সের, বথানিঘ়মে মুচ্ছ্াপাঁক করিবে । আমলকীর রপ 

১৬সের। কক্দ্রবা-পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, রক্তচিতা, শুঠ ও যবক্ষার।) ইহাদের 

প্রত্যেকে ৮ ভোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের। ঘ্ৃত-গাক শেন হইলে, ছাকিয়া ইক্ষুচিনি 

/8০ পোয়া ও সৈদ্ধব /1* পো প্রক্ষেপ দিবে । মাত্রা ॥* তোলা । " 

গুল্সরোগে-_বেদনা-চিকিহস। | 

বৈশ্বানরচুর্ণ। ব|তিক বা বাতশ্ৈম্মিক গয্মরোগে কোষ্টবদ্ধতা ও 

ততৎ্সঙ্গে, হৃদয়, পাশ্ব ও কটা প্রন্থতি স্থানে বেদনা এবং অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি 

প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ওধধ উষ্ণজল সহ রোগীকে সেবন 

করিতে দিবে। 

বৈহ্াণর ঢু । প্স্ততবিধি ৪৫৭ পুঠার ্ঠ101 

অলম্ুষাদ্যচুণ | গুল্পরোগে কটি, পুষ্ঠ, পার্থ ও বদর প্রতৃতি স্থানে 

বেদন। প্রকাশ পাইলে 'এবং সেই নেদন! গ্রবল হইলে, এই ওষধ উষ্ণচজল সহ 

রোগীকে সেবন কৰিতে দিবে! 

অলন্ুযাদ্য চর্ণ| প্রস্ততবিধি ৪৪৯ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য। 

যোগরাজ গুগগুলু। গুল্সরোগেতে প্রথম? মধ্য অথব। পুরাতন 

অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা এবং হুদর, পারব ও কটি প্রভৃতি স্থানে বেদনা 

প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ তাঁহাকে উঞ্জলসহ সেবন করিতে দিবে। 

ইহা কোষ্ঠশোধক। 

বোগরাজ গুগ্গুনু। প্রস্ত তবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠার ্ঠবয। 
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গুল্সরোগে জ্বর-চিকিৎসা। 

জয়াবটী। গুল্রোগের নৃতন বা মধ্যাবস্থায় রোগীর অর প্রবল 

হইলে তাহাকে এই গুষধের ১ বটী পুরাতন গুড় ও উঞ্ণজলসহ সেবন 
করিতে দিবে। কোষ্ঠবন্ধ থাকিলে; আদার রসসহ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 

এই ওষধ প্রস্ততকালে জয়ন্তীচুর্ণ অন্য দ্রব্যের সমান প্রয়োগ করিবে । 

জয়াবটী। প্রস্ততবিধি ১* পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

জ্বরাদি অভ্র। গুলরোগের নৃতন বা মধ্যাবস্থায় জর থাকিলে এবং 

তৎসঙ্গে বাতশ্নেম্সার প্রকোপ ুলক্ষিত হইলে; এই ওষধ আদার রূস ও মধুসহ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

জ্বরারি অভ্র। প্রস্ততবিধি ৬৬ পৃষ্ঠায় ভষ্টব্য। 

জ্বরকুগ্জরপারীক্দররস ॥ গুলসরোগের মধ্য বাপুরাতন অবস্থায় বায় 

ও পিত্ত প্রবল হইলে, পানের রসসহ ইহার ১ বটী সেবন করিতে দিবে । 

জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্রয়স। প্রস্ততবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় জুষ্টব্য। 

গুল্মরোগে_ শুল-চিকিৎসা । 

শুলহরণযোগ | বাতিক, বাতপৈত্তিক বা বাতগৈম্মিক গুল্সরোগে 

গুল্মে সময় সময় প্রবল বেদন' প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ রোগীকে উষ্ণছুগ্ধ- 
সহ সেবন করিতে দিবে। 

শূলহরণ মোগ। প্রস্ততবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 

চতুঃনমলৌহ | পিস্তাশ্রিত বা বাতপিত্তাশ্রিত গুল্মের নৃতন বা 

পুরাতন অবস্থায় প্রবল বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই উষধ রোগীকে স্বত ও 
মধুসহ সেবন করিতে দিবে। 

চতুঃসম লৌহ। অত্র, তামা, রস, গন্ধক ও লৌ২) ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা লইয়া 

গব্ঘ্ৃত ৯৬ তোলা ও গোছুপ্ধ ৯৬ তোলানহ একত্র পাক করিবে এবং তাহাতে বিড়ঙ্গ, 

হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচিতাঃ শুঠ পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ ৮ 

তোলা প্রদ্দান করিবে । মাত্রা ॥* তোলা হইতে ১ তোলা । 
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গুল্রোগে-কোষ্ঠবদ্ধতা ও আধ্মান-চিকিৎুসা । 
স্বল্প-অগ্নিমুখচুর্ণ ॥ গুল্সরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ অধোবায়ুর অপ্রত্বত্তি ও 

অগিমান্ৰ্য বিদ্যমান থাকিলে, এই ওষধ উষ্ণজলসহ তাহাকে প্রাতে সেবন 
করিতে দ্বিবে। 

বল্ল অগ্নিমুখ চুর্ণ। প্রস্ততবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

হিঙ্গ উকচুর্ণ ।॥ গুল্মরোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা ও তৎসঙ্গে অধোবাস্থুর 

অপ্রবৃত্তি ব৷ উদবাগ্ান প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ উষ্ণঙ্বলসহ তাহাকে 
সেবন করিতে দিবে। 

হিঙ্গ ইক চুর্ণ। প্রস্ততবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

গুলরোগে পথ্য | 

গুল্সরোগে জরাদি উপদ্রব প্রবল হইলে, তদনুষায়ী লঘুপথ্য প্রদান 
করিবে । সাধারণতঃ পুরাতন শালিত'গুলের অন্ন, কুলখকলায়ের যুষ, 

বেতোশাক, শজিনার খাড়া, কচিমূলা, পটোল, কচিবেগুণ, ওল, গোস্প্ধ ও 

ছাগছুপ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য এই রোগে সুপথ্য। বায়ুবর্ধক দ্রব্য, শুক্কমাংস, মৎস্য, 
মিষ্টদ্রব্য, মুগের যুষ, গুরুপাক ও ঝিষ্টভিদ্রব্য গুল্মরোগে কুপধ্য। 

হৃদ্রোগ-চিকিৎসা | 
বাতিক হৃদরোগের লক্ষণ | বাতিক হত্রে।গে হৃদয় আকুষ্টবৎ বোধ, 

হুচীন্বারা বিদ্ধবৎ বেদনা, দওদ্বারা মন্থনবৎ পীড়া, অন্ত্রদ্ধার দ্বিধাবৎ বেদনা, 
এবং শলাকাঘার! শ্ফুটিত ও কুঠারত্বারা উতৎ্পাটিতবৎ বেদনা বোধ হয়। 

পৈত্তিক হুৃদ্রোগের লক্ষণ । পৈত্তিক হৃত্রোগে পিপাসা, উদ্মাঃ 
দাহ, শরীর চুষণবড কষ্ট, হৃদয়ে গ্লানি, ক হইতে ধুম নির্গমবৎ জান; মুঙ্ছী 
ঘন্ম ও মুখশোধ, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

শ্ৈষ্মিক হত্রোগের লক্ষণ। শ্নৈশ্িক হৃত্লোগে হৃদয়ে ভারবোধ, 
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কফত্রাব, অরুচি, জড়তা, অগ্িমান্দ্য ও মুখের মধুরতা; এই সকল লক্ষণ 

প্রকাশ পার । 

সান্নিপাতিক হদ্রোগের লক্ষণ | ত্রিদোবজ হদ্রোগে বাতিক, 
পৈত্তিক ও শ্রেপ্সিক হৃদরোগের লক্ষণ সকণ প্রকাণ পাই থাকে এবং অহিতা- 

চার দ্বার হৃদয়ে গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে, উহাতে রস জন্মিয়! ক্রিমি উৎপন্ন হইতে 

পারে; তখন তীব্রবেদনা, সঠিবিদ্ধব পীড়1 ও ক, প্রভৃতি উপস্থিত হয়। 
ক্রিমিজনিত হৃদরোগের লক্ষণ | ক্রিমিজনিত হ্ৃত্রোগে বমনবেগ, 

মুখআব, হৃদয়ে সুচীবিদ্ধবৎ বেদনা, শুল, হদরস্থিত রসের উদগীরণ, অন্ধকার- 

বৎ দর্শন, অরুচি, চক্ষুর কৃষ্ণীতা ও শোথ ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়! 
থাকে । 'ক্লান্তিবোধ, দেহের অবসন্নভা, ভ্রম ও শোঁষ, এই সকল উপদ্রব 
সর্বপ্রকার হৃদ্রোগেই প্রকাশ পার, ক্রিমিজনিত হ্বদ্রোগে ইহাতিন্ন শ্ৈম্মিক 

হৃদ্রোগের লক্ষণসকল প্রকাশ পাইরা থাকে। 

হৃদ্রোগ-চিকিৎসা-বিধি 

হৃদয় কিরূপ পদ্দার্থ এবং উহ! কোন্স্থানে অবাস্থৃত, প্রথমতঃ তাহাই 
পরিজ্ঞাত হওয়।! আবশ্যক, যেহেতু এ সকল জানিতে না পারিলে, উহার 

রোগ নিরূপণ করা স্ুকঠিন। সাধারণতঃ পদ্দের মুকুলের সহিত হৃৎপিণ্ডের 
তুলন্! হইতে পারে। ভ্বত্পিগ্ডের আকার পদ্মের মুকুলের সার, প্রকৃত প্রস্তাবে 
উহাকে পন্মের মুকুল বলিয়া সম্পূর্ণ ভ্রম হয়। বাম ও দক্ষিণ উভয় দিকে 

ফুসৃফুসের প্রান্ত ভাগ, তাহার মধ্যে হৃৎপিণ্ড অধোমুখে অবস্থিত, এ হৃৎপিগড 

আবার অতি পাতলা চণ্ দ্বারা আবৃত, ই সুক্ম চর্ম ফেলিয্ব! দিলে, হৃদ্যন্ত্রী 

মুকুলাকার দুষ্ট হয়, এ মুকুল কাটিন্ন ফেলিলে হৃদয়ের দ্বার ও হৃদয়েল 
কোধসকল দৃষ্টিগোচর হয়, কোধের গাত্রে আবার চর্ম আছে। হৃদয় 

পৃষ্ঠের দ্রিকেই গভীর, বক্ষের দ্িকে তত ভাসমান নহে, বক্ষের দ্বিকে 

উপরিভাগে প্রথমে চর্ম, চক্ষের নিয়ে কিয়দংশ মাংস অবস্থিত এবং মাংসের 

নিয়ে অস্থি বিদ্যমান, উহাকে চলিত ভাষায় পাজরা কহে। এ পাজরার 

নিয়ে বক্ষের প্রাচীর, তাহার নিয়ে কির়দংশ স্থানে মেদ অবস্থিত, এ মেদের 

সহিত জালবৎ পদার্থ পরস্পর জড়িত ও হৃদয় অধোমুখে শায়িত আছে। 
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সদয়ে রক্তের শোধন-ক্রিয়া ফুন্কুণের সাহাধ্যে অহবরহঃ সম্পন্ন হইতেছে। 

হৃদয়ের বিশুদ্ধ রক্ত চরকে ওজঃ বলিয়। অভিহিত হইয়ছে, ধ রক্ত 

একটি নাড়ী হইতে বক্ষে দিকে প্রবাহিত হইতেছে এবং দেই নাড়ী 
ঘ্বারাই রক্ত হৃদর হইতে শরীরের সর্ধত্র প্রবাহিত হইতেছে। ইহাতে 
সংশর হইতে পারেযে একটী নাড়ীরদ্বার। কিরূপে শরীরের সর্বত্র রক্ত 
প্রবাহিত হয়? তহুত্তরে বক্তব্য এই--এঁ বৃহৎ নাড়ী হইস্ধে অসংখ্য শাখা 
প্রশাখা অর্ধাৎ সক্ম নাভী শরীরের সর্ধত্র প্রপারিত রহিয়াছে, তন্দারাই 

হৃদয়ের রক্ত সকল স্থানে প্রবাহিত হইয়া থাকে। হ্বদয় হইতে নাড়ী 
ছারা শরীরের সর্বত্র রক্ত কিরূপে প্রবাহিত হয়, তাহা সঙ্ষেপে বলা 

হইল, এক্ষণে এ্ররক্ত হৃদয়ে কিরূপে আইসে ও শোধিত হয়, তাহ! বল! 

যাইতেছে ;-খ বৃহৎ নাড়ীব পার্থ হইতে আর একশ্রেণী নাড়ী অর্থাৎ 

শির] দ্বার! রক্ত হৃদয়ে আসিয়। কুস্ফুসের সাহায্যে শোধিত হয়, এ রক্ত 

বিপরীতগাঁমী এবং মলিন, ছুই প্রকার নাড়ীর রক্তের মধ্যে ইহাই প্রভেদ, 

উভয় নাড়ীই পাশাপাশি অবস্থিত। একটী দ্বারা পরিষ্কত রক্ত হৃদয় হইতে 

শরীরের সর্বত্র চালিত হইতেছে এবং অন্ঠ নাড়ী মর্থাৎ শির। ও তাহ।র শাখা 

প্রশাখা অসংখ্য সক্স নাড়ীরদ্বার। শরীরের মলিন রক্ত হৃদয়ে আপিয়া শোধিত 

হইতেছে, মলিন রক্ঞবাহিনী শিরা সমূহের ছুইটা মূল আছে, একটী দ্বারা 
হস্ত, মস্তক ও বক্ষের মলিন রক্ত হৃদয়ে আগিতেছে, অন্তটী দ্বারা উদর, 

উর ও পাদদেশের মলিন রক্ত হৃদয়ে ফিরিয়া আসিতেছে, কিন্তু পাকস্থলী 

বা অন্ত্রের মলিন রক্ত সাক্ষাত সম্বন্ধে নিয়বাহিনী বৃহৎ শিক্রায় পতিত 

হয়ন1, একটি ভিন্ন শিরায় আসিয়। পতিত হর, এ শিরার সহিত অর্শের বলির 

মিলন আছে, এ শিরা যক্ৃতে গিয়। শেষ হইয়াছে এবং যরৃতে অসংখ্য 

জালব্ৎ শির! উহার সহিত মিলিত হইয়াছে, এ শিরা তিনটী শাখায় বিভক্ত 

হইয়া! নিম্বাহিনী বৃহৎ শিরার সহিত মিলিত হইয়াছে ; এইরূপ শরীরস্থিত 

মলিন রক্ত ফুসফুসের সাহায্যে পরিষ্কার হইয়া! আবার হৃদয়ে আসিতেছে, সেই 
পরিষ্কার রক্ত শিরাদ্বারা সর্বশরীরে চালিত হইতেছে । সংক্ষেপে বুঝিতে 

হইবে ষে, শরীরস্থ রক্ত হৃদয়ের কোবঃঅর্থাৎ রন্ধে আসিয়। ফুসফুসের সাহায্যে 
পরিষ্কৃত হইয়া পুনরায় হৃদয়ের অন্ত কোষ অর্থাৎ বন্ধে, আসিয়া বৃহৎ 

৩৫ 
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নাড়ীদ্বারা সর্ধ শরীরে চালিত হইতেছে । এই সকল কারণে ছদর রক্তের 
মূলাধার স্বতই প্রতিপন্ন হইতেছে। নাড়ী ও শির! সমূহের ক্রিয়া পরিষ্কার 
রূপে লিখিতে হইলে গ্রন্থ অতি বিস্তৃত হয়) সুতরাং কেবলমাত্র হৃদয়ের 

ক্রিয়া সংক্ষেপে এস্থলে বর্ণিত হইল | 

হৃপিণ্ডে কোনরূপ পীড়া হইলে, তাহাকে হৃজোগ বলা যায়। হৃদ্রোগ 

নানাকারণে হইতে পারে--মামবাত, সান্নিপাতিক জবর বা জ্বর-বিকার: 

যক্ষা ও কাস, প্রভৃতি রোগে হৃদয়ে বেদন! প্রকাশ পায়; ফে কোন 

কারণে হৃদয়ে অসহা বেদন] বা অন্ত কোন রূপ কষ্ট প্রতীয়মান হইলে, 

তাহাকে হদ্রোগ বলা যাইতে পারে। জ্বরাদিরোগের প্রথমাবস্থার হৃদয়ে 

যে বেদনে। হর, তাহা হইতে হৃদ্বেগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু উহাতে 

হৃদয়ের অংশগত ক্রিয়ার তাদৃশ ব্যতিক্রম ঘটে না। আমবাঁতরোগ প্রবল 
হইলে, হৃদয়ে যেব্ধূপ বেদনা প্রকাশ পায়, হস্তঃ পদ, গুল্ফ, উক, সন্ধি 

প্রভৃতি স্থানেও সেইরূপ বেদন! প্রকাশ পাইয়া! থাকে। হৃদয়ের উপরি- 
ভাগে বে কম্মা চর্ম আছে, পার্থশলঃ বিপর্প ও সান্লিপাতিক জর প্রস্তুতি 

লোগে তাহাতে (ছকয়ের আবরক সুখ্চর্মে ) শুল হইবার সম্ভাবন। আছে, এ 

সক্ধুচর্ষে শূল হইলে, উহাতে রপ সঞ্চিত হয় এবং রস সঞ্চিত হওয়ায় হৃদয়ের 
উপরিভাগে চাপ লাগে, জদরে চাপ লাগিলে রক্ত ফুস্ফুস্ হইতে হৃদয়ের 
বামকোষে সহঙ্জে আসিতে পারে না, সুতরাং রক্ত এ্রন্ূপ বাধা প্রাপ্ত 

হওয়ায় গলার শিরাসকৰ স্ফীত হয়। আবার গলার শিরা স্ফীত হওয়ায় 

রক্তের গতি রুদ্ধ হইয়া থাকে। হৃদয়াবরক চর্ম শগ হইলে, সান্ি- 
পাতিক জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পার, পাকম্থলীর জিরার ব্যতিক্রম ঘটে 

এবং তজ্জন্ঠ বমন হইতে থাকে। হৃদয়াবরক সুদ্বচর্মে রম সঞ্চিত হইলে, 
সদরে চাপ পড়ে; সুতরাং মন্তকে প্রচুর রক্ত সঞ্চালিত হইতে পারে 

না, পরস্ত মস্তকে বানু প্রকুপিত হয়ঃ আবার সথগ্মচন্্ে রস সঞ্চিত হইলে, 

আহার গিলিবার সমর উহার উপর চাঁপ পড়ে বলিয়! অব্ননালীতেও চাপ 

পড়ে এবং তজ্জন্য অত্যন্ত কষ্ট হয়| হৃদয়ের কোষের দ্বার অর্থাৎ যে দ্বার 

হইতে কোঁধে রক্ত গমন করে, এ দ্বারে কোন রোগ হইলে কোষেও সেই 
রোগ জনো, কারণ হৃদয়ের দ্বার অবাধে ঠেলিয়া কোষের মুখের মধে 
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রক্ত প্রবেশ করিতে পারে না। এইরূপে রক্তের গতি পুনঃপুনঃ দাছিউ 

হইয়। থাকে । 

হৃদয়ের কোব্দারের রোগ জন্মিলে, রক্ত ফুস্ফুসে সহজে আসিতে 

পারে না এবং ফুস্ কুস্ হইতে হৃদয়ের কোঁষেও অবাধে যাইতে পারে নাঃ 
হ্থতরাং কুস্ফুসে রক্ত জমিতে থাকে, তখন পার্থশুল, পার্শবশোথ ও শ্বাস 

ইত্যাদি উত্পন্ন হয়। এইরপে হৃদয়ের দক্ষিণ দ্বার অবরুদ্ধ হইলে, মলিনরক্ত 
হদরের দক্ষিণকোষ হইতে হৃদয়ের দক্ষিণ মুখে প্রবেশ করিতে পারে না; 
স্রতরাং মলিনরক্ত দক্ষিণকোঁষে ক্রমশঃ সঞ্চিত হওয়ায় ফুস্ফুসের গায়ে 

চাপ লাগে, রক্ত অগ্রসর হইতে না পারায় মলিন রক্তবহ1 শিরায় সঞ্চিত 

হইতে খাকে ; এবং শিরাদ্ রক্ত সঞ্চিভ হওয়ায় যক্তের শিরাজালও সেই 

দুষিত রক্তদ্বার! ক্রমশঃ পুর্ণ হয়, তঙ্জন্ত ঘক্কৃতের বৃদ্ধি ও যক্কতে বেদনা উপস্থিত 

হয় এবং যকত ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে । এইরূপে বৃক্ধের শিরাঁপমূহে বুক্ত 
সঞ্চিত হইলে, প্রশাব লাল এবং পরিম্বাশে অল্প হইয়া থাকে । পক্কাশরের 
শিরাসমূহে রক্ত সপ্চিত হইলে, রূক্তবমন বা বমন হইতে পারে। অস্ত্রে 
শিরাজালে এরূপ দৃধিত রক্ত সঞ্চিত হইলে, রক্ত-ভেদ হয় । এক্ষণে সহজেই 
বুঝিতে পারা ঘায় যে, হৃদয়ের দ্বার, হৃদয়ের আবরক হুপ্রচম্্ হদয়ের দর্ষিণ- 
দ্বার, কোষ এবং মুখ ও হৃদয়ের বামদ্বার, বামমুধ এবং কোষে রোগ হইলে, 
শরীরের অন্তান্ত যন্্রেও কতকগুলি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। যদিও হদ্োগের 

সামান্ত কয়েকটী লক্ষণমাত্র বর্ণিত হইয়াছে তথাপি যন্ত্রবিশেষে রোগ 

হইলে, কেবলমাত্র এর কয়েকটা লক্ষণ প্রকাশ পার না, বাতাদি দেবভেদে 
আরও নানাবিধ বাহা ও আভ্যস্তরিক লক্ষণপকল প্রকাশ পাইয়। থাকে । 

বাতিক হৃদ্রোগ | বাতিক হৃদ্রোগের সাধারণ লক্ষণ প্রকাঁশ পাইলে, 
অগ্রে রোগীকে বমন করাইয়া, দুগ্ধের সহিত অর্জনছালচুর্ণ প্রাতে 

সেবন কর্পিতে দ্রিবে, বৈকালে পিগল্যাদিচুর্ণ, পুক্করাদিচূর্ণ বা হরীতক্যাদিচুর্ণ 

সেবন করিতে দিবে । গোধ্মাগ্তযোগ এই রোগে সমধিক উপকারী । 

রোগ পুরাতন হইলে, চিন্তামণিরস বা প্রতাকর বট, প্রস্তুতি ওষধ রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে । জরার্দি উপগ্রব না | থাকিলে, উঞ্ণজলে নান ও পুষ্টিকর 

পথ্যের ব্যবস্থা! করিবে । রোগের প্রথম অবস্থায় বমন ও লঙ্ঘন প্রশপ্ত। 
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পৈতিক হৃঞ্রোগ। পৈত্তিক হত্রোগে অশ্লপিত্তের লক্ষণ অনেকাংশে 
প্রকাশ পায়, প্রথমাবনস্থায় বিরেচন ওষধ প্রদান পূর্বক দেহ শোধন করিয়া 
রোগীকে শ্রীপর্থাদি কাথ বা অর্জনাদি ক্বাথ প্রত্যহ সেবন করিতে 

দিবে। রোগ পুরাতন হইলে, চিন্তামণি রস প্রতাকরবটা ও অঞ্জনাদিক্ষীর 
সেবন করাইবে। জ্বরাদি উপদ্রব প্রবল থাকিলে তাহার চিকিৎসা যথা- 
নিয়মে করিবে । 

শ্ৈথিক হদ্রোগ | শৈম্মিকহৃদ্রোগে অগ্রিমান্দ্যাদি বিবিধ লক্ষণ 

প্রকাশ পায়। রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে বমন-কারক ও বিরেচক ওুঁধধ 

প্রয়োগ কুরিয় দেহ শুদ্ধ হইলে, পিপ্নল্যাদিচুর্ণ, ত্রিবৃতাদিচুর্ণ বা এলাদিচুর্ণ 
সেবন করিতে দ্বিবে। 

সান্নিপাতিক হৃদ্রোগ | সান্রিপাতিক হৃদ্রোগে প্রথমে লঙ্ঘন প্রদান 

করিয়া বাতাদি দোষের মধ্যে যাহার প্রবলতা দর্শন করিবে, সেই দোষ নাশক 
ওষধ-রোগীকে প্রদান করিবে। সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে, শ্বাস ও কাস।দি 
উপদ্রব নষ্ট হইলে, মধুসহ কুড় চূর্ণ বা সৈদ্ধবলবণ ও ঘবক্ষারসহ দশমূলকাথ 
রোগীকে দেবন করিতে দিবে। ছুগ্ধপহ গোরক্ষচাকুলের ছালচুর্ণ বা অঞ্জুন- 
ছাঁলচুর্ণ সেবন করাইলেও সমধিক উপকার হয়। রোগ" পুরাতন হইলে, 
কল্যাণনুন্দররস বা বিশ্বেখর রস প্রতি এবং শ্বদংস্ট্যাদ্যঘৃত ব। অজ্জ্বনঘ্বত 
রোগীকে সেবন করাইবে। 

ক্রিমিজন্য হৃদ্রেগ। এই রোগে যাহাতে ক্রিমি সকল অধোগামী 

হয়। তদ্রুপ চিকিৎসা একান্ত আবশ্তক। রোগের প্রথমাবস্থায় বিড়ঙ্গাদি- 

যেগ গোযুত্রসহ এবং তৎসঙ্গে শঙ্কর বটী বা! রসায়ন প্রভৃতি ওষধ প্রয়োগ 
করা যাইতে পাবে। রোগ পুরাতন হইলে, সপ্তাহে ২৩ দিন বিরেচক উধধ 

এবং পূর্ব্বোক্ত গধধ যথানিয়মে প্রয্নোগ করিবে। ক্রিমিনিত হৃদ্রোগ কিছু 
বিলদ্ষে নিবৃত্ত হয়। 

হৃদ্রোগে- উপদ্রব । হত্রোগে শ্বাস, কাস, জর,পার্খশুল এবং ফুসফুসের 

বিবিধ গ্লানি প্রভৃতি উপসর্ণ প্রকাশ পাইয়া! থাকে, উহাদের চিকিৎসা 

মুূলবোগের চিকিৎসার সহিত করা আবগ্তক | যে সমস্ত উধধে ফুস্ফুস্ এবং 
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ফুসফুসের আবরকের বেদনা! নিবৃত্ত হয়, তাহার চিকিৎসা না করিলে, 

কেবলমাত্র মুলরোগের চিকিৎসাদ্বার। তাদৃশ উপকার পাওয়। যায় নী । শ্বাস, 
কাশ ও পার্খশূল প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, দশমূলকাথে যবঙক্ষার ও সৈদ্ধবলবণ 

মিশ্রিত করিয়া তাহা সেবন, এবং কল্যাণন্ুন্দরবূস। বিশ্বেশ্বররস, বৃহৎ 

বাসাবলেহ বা অগন্ত্যহরীতকী প্রভৃতি উষধ প্রয়োগ 'কর] আবশ্তক ; এই 

অবস্থায় অগন্ত্যহরীতকী অতি উৎকৃষ্ট । জ্বর বিগ্মান থাকিলে; মৃত্যুপ্রয়রস, 
জরারি অন্র বা মহালক্ষমীবিলাসরস প্রভৃতি গঁধধ অবস্থাতেদে সেবন করিতে 

দিবে! এই সময় স্ুবিজ্ঞ চিকিৎসকের উপর রোগীর চিকিৎসার ভার অর্পণ 
করা আবশ্তক, কারণ রোগীকে অতি সাবধানে ওষধ ও পথ্য প্রদান ন! 

করিলে, ফুসফুসের কার্য রোধ হইয়া সহসা বিপদ ঘটিতে পারে। 

ফুসফুসের গীড়া হইতে হৃত্রোগ উপস্থিত হইলে, শ্বাস কাস নিবর্তক ওষধসমূহ 
বিবেচনাপুর্বক প্রদান করা কর্তব্য। 

হত্রোগে-ওষধ । 

বিড়ঙ্গাদিযোগ | ক্রিমিঙ্জনিত হত্রোগে বমন-বেগ, হৃদয়ে অপহ 

বেদনা, অরুচি ও,মুখ হইতে থুথু নির্গম প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, 

এই ওঁধধ রোগীকে প্রাতে ও অপরাহ্ছে গোমৃত্রসহ সেবন করিতে দিবে। 

ইহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। 
বিড়ঙ্গাদি ঘোগ। খিড়গ্চুর্ণ ও কুচূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা।, 

আনা থা ॥০ তোলা । ২ 

হুচ্ছুলাস্তকযোগ । বাতিক হদ্রোগে হদয়ে অসহা বেদন! প্রকাশ 

পাইলে এবং পঁবেদনা সমস্ত বক্ষঃহথলে ও পৃষ্ঠদেশে ব্যাপ্ত হইলে, রোগীকে 
এই গঁষধ গব্যদ্বতের সহিত সেবন করিতে দিবে । 

হচ্ুলাস্তক যোগ। হরিণের শৃঙ্গ কুশদরা বেষ্টিত করিয়া মাটী দ্বারা লেপন করিয়া 

পিগাকার করিবে, অনস্তত্প শুষ্ক করিয়! ঘুটের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। মাত্রা--১ রতি হইতে 

২৩ রতি। বয়ংক্রম অনুসারে এই উষধের মীত্রার হাস বৃদ্ধি করা যায়। 

গোধুমাদ্ধযোগ | বাতিক বা পৈত্তিক হৃদরোগে হদয়ে অসহ বেদন! 
এবং & বেদন। বক্ষঃদেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইলে, পরস্ত তৎ্সঙ্গে তৃষ্ণা, দাহ ও 
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মৃচ্ছ প্রত্থতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওবধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
অনুপান-ছুপ্ধ | 

গোধুমাদ্য যোগ! গমচুণু ২ ভাগ, অঞ্জুনহালচুর্ণ ২ ভাগ, এবং তৈল, গব্যঘৃত” ও 

ইচ্ষুগুড় সমভাঁগে মিলিত ১ ভাগ লইর! অল্প জন সহ পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে সেবন 

করিতে দিবে। 

তিক্তাদিযোগ । পৈত্তিক হৃদ্রোগে বক্ষঃস্থলে জালা, তৃষ্ণা, দ্বাহ, 

হৃদয়ে অস্হ্ যন্ত্রণা ও মৃচ্ছ1 প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ চিনির জলপহ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা তেদক । 

তিক্তািযোগ | কট্কাচুর্ণ ও যষ্টমধু চর্ণ সমভাগে লইয়া পেষণ করিবে। মাত্রা ৭০ 

আনা বা।* আন]। 

জ্রীপণ্যাদি কাথ | পৈত্তিক হত্রোগে হৃদয়ে গনি, তৃষ্ঠ', দাহ, কণ্ঠ, 

দেশ হইতে ধৃমনির্গমবৎ বোধ, যুচ্ছ? ঘর্ম ও মুখশোষ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, 
এই ক্কাথে ময়নাফল চূর্ণ, মধু ও ইচ্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে । ইহাদ্বান্রা বমন হইলে বেদন] হীস হয়। 

শ্রীপণ্যাদিকাথা। গান্তারীফল ও য্িমধু; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, 

শেব ৮ তোলা। $ 

হুরীতক্যাদিচুর্ণ । বাতঙ্জ হদ্রোগে হৃদরে অসহ্য বেদন।, শ্দয় ছিন্ন- 

প্রায়বোধ এবং হৃদয়ের এঁ বেদন। বক্ষঃদেশে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইলে, এই ওঁষধ 

রোগীকে ছুপ্ধলহ সেবন করিতে দ্বিবে। | 

হরীতক্যাদি চূর্ণ। হরীতকী, বচ, রাক্সা, পিপুল, শু ঠ,শঠিরপালো! এবং কুড়; ইহাদের চূর্ণ 

সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা।* আন!। 

পুক্করাদিচুর্ণ | বাঁতজ হুত্রোগে হৃদয়ে অসহ বেদন। এবং এ বেদনা 

ক্রমশঃ সমস্ত বক্ষে ব্যাপ্ত হইলে; এই ওধধ রোগীকে ছৃগ্ধ, হাজি গব্যত্বত ও 
সৈন্ধব লবণসহ সেবন করিতে দিবে । 

পুষ্ধরাঁদি চূর্ণ। কুড়, টাবালেবুর মূল, শু ঠ, শঠী ও হরীতকী; এই সরুল দ্রব্যের চূর্ণ 

সমভাগে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা * আনা হইতে ॥০ তোলা। 

অর্ভনাদি ক্ষীর । পৈত্তিক হত্রোগে বক্ষ-স্থলে জালা) তৃষা, দাহ, 
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হৃদয়ে গ্লানিবোধ ও মৃষ্ছ। প্রস্ততি প্রকাশ পাইলে, এই ছুগ্ধ রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে। 

অন্ুনাপিক্ষীর | অর্জুনহাল, শ।লপা শী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেডেলা ও 

যষ্টিমধু। এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, গোছুদ্ধ ১৬ তোল! ও জুল ৬৪ তোল! 

একত্র পাক করিবে এবং ছুগ্ধ মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়! সেবন করিতে দিবে। 

গ্োধূমা্য ক্ষীর । সান্লিপাতিক হৃদ্রোগে ঘদয়ে অপহবেদনা, গাত্র- 

দাহ, ঘর্্স, শরীরের শোষণবধ্ভাব ও বক্ষদেশে জবাল। প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, 

এই ক্ষীর রোগীকে প্রত্যহ পান করিতে দিবে । বাতিক, পৈশ্তিক বা শ্শৈদ্বিক 

হৃদ্রোগেও ইহাদ্বারা উপকার হইয়া থাকে । 

গোবুযাদ্য ক্ষীর | গ্োধৃষ-চূর্ণ ১ ভাগ ও অঙ্ঞুনছাল-চুর্ণ ১ ভাগ; উভয় একত্র করিয়া 
সৃত, চিনি ও কিঞ্চিংজল সহযোগে পাক করিবে, যন মোহনভোগের গায় হইবে, তখন 

পাক শেষ হইয়াছে বুলিতে হইবে। 

ত্রিবিতাদিচুর্ণ। শ্লক্সিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে তারবোধ, মুখ হইতে 
শ্নেক্মশ্নাব, অরুচি, জড়ত ও অগ্রিমান্দ্য প্রস্ৃতি প্রকাশ পাইলে) এই ওঁষধ 
গোবুত্রসহ সেবন করিতে . বে। 

জিবৃতাদি চুর্ণ। তেউড়ীমূল, শঈর পালো, বেড়েল।। রান্না, শুঠ, হরীতকী ও কুড়; 

এই সকল ভ্ত্রবোর চূর্ণ সমভাগে লইবে। মাত্রা।* আানা। 

এলাদিুর্ণ । ধ্লৈম্মিক হৃত্রোগে হ্দয়ে ভারবোধ, মুখ হইতে কফস্রাব, 

অরুচি, জড়ত| ও অগ্রমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ প।ইলে, এই গুঁধধ দ্বতের সহিত 

চাটিয়া সেবন করিতে দিবে । 
এলাদিচুর্ণ। ছোটএলাইচ-চুর্ণ ও পিপুল-চুর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া গব্যঘ্ৃতের সহিত 

মেখন করিতে দিবে | 

হিঙ্গাদিচুর্ণ ॥ সানিপাতিক হৃদ্রোগে হদয়ে অসহা বেদনা, হৃদয়ে 

ভারবোধ, মুখ হইতে কফক্ত্রাব, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, 
এই চূর্ণ রোগীকে ঘবের কাথসহ সেবন করিতে দিবে । 

হিঙ্গা দি চুর্ণ। হিং বচ, বিটুলবণ, শুঠ, পিপুল, হরীতকী, রক্তচিতা, যবক্ষার ও 
সৌব্চল লবণ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ভাগ এবং কুড়চুর্ণং ভাগ; এই সমস্ত প্রব্য 

একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা * আনা । 
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পাঠাছ্ঘচণ ॥ সান্নিপাতিক হৃড্রোগে অপহা বেদন!, হৃদয়ে ভারবোধ, 

দ্াহ। মুখ হইতে কফআব, অগ্রিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই 
ওষধ উষ্ণজলের সহিত রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। শ্রৈদ্মিক হদ্রোগ্থেও 

ইহ! প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 
পাঠাদ্যচূর্ণ। আকনাদি, বচ, যবক্ষার, হরীতকী, অন্নবেতস, ছুরালডা, রক্তচিতা, শুঠ, 

পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শগীরপালো, কুড়, তেতুলছাল, দাঁড়িমের- 

খোসা ও টাবালেবুর মূলের ছাল; ইহাদের চূর্ণ সম ভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে! মাত্রা! 1০ 
চারি আনা। 

ককুভাগ্চুর্ণ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্নৈশ্মিক বা সাল্লিপাতিক হদ্রোগের 

যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ জয়ে শুল ও ভারবোধ, গ্লানি 

' ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বর্তমান থাকিলে, এই গুঁষধধ উঞ্ণজল সহ সেবন 

করিতে দিবে। 

ককুভাদ্য চূর্ণ! অঞ্জুনছাল, বচ; রাম্থা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, হরীতকণী, শঠী, কুড়, 

পিপুল ও শুঠ; ইহাদের চুর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।* আনা। 

হৃ্রোগান্তকরস । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেন্মিক, সান্িপাতিক ও 

ক্রিমিজনিত হদ্রোগেবু বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেশ্বতঃ হৃদয়ে অসহা 
বেদনা!) ভারবোধ এবং মুখ হইতে শ্র্েম্সনিঃসরণ প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, 
এই ওধষ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । শ্ৈষ্মিক হৃদ্রোগে ইহ] উৎকৃষ্ট। 

অনুপান--মধু। 

হ্ৃপ্রোগান্তক রদ । প্রস্ততবিধি ৪৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

হৃদয়ার্ণবরন | গ্নৈষ্মিক হত্রোগে হৃদয়ে তারবোধ, হৃদয়ে বেদনা ও 

অগ্থিমান্্য প্রভৃতি বিদ্ভমাঁন থাকিলে, রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় 
এই ওষধ কাকম্ঠচীফল; আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া; ইহাদের কাথ 

প্রস্তুত.করিয়। তাহার সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
হঁদয়ার্ণবরস | রস, গন্ধকক এবং তামা; এই তিন জ্রব্য সমাগে লইয়া ভ্রিফলার ক্কাথ 

এবং কাকমাটীর রসে যথাক্রমে একদিন মর্দন করিবে । বটী২রতি। 

চিন্তামণিরস। 'বাতিক, পৈত্তিক; গ্লেম্মিক ও সান্লিপাতিক হৃদ্রোগে 
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জদয়ে অসহা বেদনা, ভারবোধ ও অগ্রিষান্দয প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এবং 

ফুস্ফুসে উতৎ্কট বেদনা হইলে, এই ধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে | 

হৃদরোগের এবলাবস্থার কুস্কুসের ক্রিয়ার বাতিক্রয লশতঃ শ্বাস ও কান প্রভৃতি 

প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধধ অতি উপকারী । প্রমেহদোধ থাকিলে, তাহাও 

ইহাতে বিনষ্ট হয়। অন্ুপান-গযের কাগ। 

চিন্তামণি রস। রস, গন্জক, অল, লৌভ, বঙ্গ ও শিলাজদু; উহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা ঃ 

ন্র্ণ|* আনা ও রূপা |* তোলা; এই সমুদয় একত্র করিরা রক্তচিভার রস, ভূঙ্গরাঁজ-রস 

এবং অর্জুন ছালের কাথে যথাক্রমে ৭বার ভাবনা দিবে। বটী১রতি। 

বিশ্বেশখ্বররস । বাতিক, পেন্তিক, প্লেক্সিক ও সান্লিপাতিক হদ্দোগের 

প্রথম বা মধ্যাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ জদয়ে তারবোধ, 

ও অসহা বেদনা এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি থাকিলে, এই ওষধ প্রয়োজ্য। 

ছদ্য়ের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ অর্থাৎ রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত উপস্থিত 

ও তজ্জন্য ফুস্ফুসের ক্রিয়ার লাঘব হইলে, এই ওঁষধধ রোগীকে সেবন 

করিতে দিবে । কুস্ফুসের রোগের পক্ষে ইহা উত্রুষ্ট। অন্তপান--শুঠ 

ও বামনহাটার মূলের কাথ। 
বিরেশর রস! স্বর্ণ, অভ্র; লৌহ, বৃগ্গ, রস, গদ্ধক ও বৈক্রান্ত ; ইভাদের প্রতোকে ১ তোলা 

লইয়া মর্দন পূর্রবক কর্পরের জলে ৭ বার ভাবনা দিবে | ঘটা ১রতি। 

শহ্করবটী | বাতিক, পৈত্তিক, গ্ৈশ্মিক ও সান্লিপাতিক হৃত্রোগে হৃদয়ে 

অসহা বেদনা ও ভাঁরবোধ এবং রোগীর অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, 

এই ওঁষধ সেবন করিতে দ্রিবে। হৃদয়ে রক্তের গতি লাঘব হইলে এবং 

ফুসফুসের কার্ধ্য যথারীতি নির্বাহ না হইলে ও তজ্জন্য কাস' শ্বাসাদি প্রকাশ 

পাইলে, এই ওষধ সেবনে অত্যন্ত উপকার হয়। ফুস্ফুসের পীড়ার মধ্য 

ও পুরাতন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিবে । অন্ুপাঁন_উঞ্চজল। 

শঙ্করবটী। রস ৪ তোল গন্ধক ৮ তোলা, লৌহ ৩ তোলা ও সীসাভদ্ম ২ তোলা ; এই 

সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া মর্দন পূর্বক কাকথাঢী, রক্তচিতা, আদা, জয়ন্তী, বাসকপাতা, 

বিনছাল ও জঙ্্রুন ছাল; ইহাদের প্রত্যেকের রসে বথারুমে হবার করিয়া ভাবনা দিবে। 

বটী ২ রতি | 

প্রতীকরবটী। বাতিক, পৈত্তিক) গ্নৈম্মিক ও সারিপাতিক হৃত্রোগের 

৩ 
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নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ ততসঙ্গে দাহ, মুঙ্ছা, হৃদয়ের 

যন্ত্রণা, তৃষ্ণ। ঘর, অরুচি ও অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ প্রবল হইলে, এই 

ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় 

ইহ! সমধিক উপকারী । অনুপান-_অর্জুনছালের কাথ ও মধু। 

প্রভাকরবটী। স্বর্ণবাক্ষিক। লৌহ, অভ্র, বংশলো6ন ও শিল্পাজতু ; এই সকল দ্রব্য 

সমভাগে মিশ্রিত করিয়!; অঙ্ুন ছালের ক্কাঁথে ৭ বার ভাবন| দিবে । বটী৪রতি। 

শ্বদংট্রাগ্যঘৃত | বাতিক থা পৈত্তিক হৃদ্রোগের পুরাতন অবস্থায় হৃদয়ে 

অপহা জালা, শুলবিদ্ধবং বেদন1, দাহ, মৃচ্ছা, কঠদেশ হইতে ধুম নির্গম: 

ব বোধ প্রস্তি প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
এততিন্ন রোগের পুরাতন অবস্থায় হৃদয়ের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ শ্বাস 

কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর মেহদোষ ও মুত্রকজ্ছুতা 

প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই দ্বত প্রয়োগ করিবে । এই দ্বৃত কশ ব্যক্তির 

পক্ষে শারীরিক বলবর্ধক ও প্টকারক। ক্ষতকাস, শ্বাস, পৈত্তিক কাল, 

ও বাতিক কাপ প্রভৃতি রোগেও ইহা প্রত্নোগ করা যাইতে পারে। 

অন্থপান-_ উ্ণহ্প্ধ 
শদংষ্টাদ্যঘূত। গবাদ্বৃত /8 সের। যখানিঘ়মে , যুচ্ছশপাক “করিবে । ক্কাথাজ্রব্য_ 

গোচ্ষুর, বেণার যূল, মঞ্সি্ঠা, বেড়েলা, গাস্তারীছাল, গন্ধহৃণ, কুশনূল, চাকুলে, পলাশমূল, 

ধধষ্ভক ও শালপাণী, ইহাদের প্রত্যেকে ৮তোল।; জল ১৬সেত্র, শেষ /৪সের । দুগ্ধ ১৬ সের। 

কহ্বদ্রবা--আলকুশাবাজ, গদভক্, অগগন্ধ!, জীবন্ত) জীবক, শতনূলী, খদ্ধি, ভ্রাক্ষা। ইক্ষু- 

চিনি, মু্িরী, পদ্বেরনাল। এই সকল ড্রবা সমভাগে মিলিত /১ সেব। ঘথানিয়মে ঘৃত 

পাক করিলে । 

বলাদ্য ঘ্ৃত। বাতিক বা পৈত্তিক দদ্রোগের পুরাতন অবস্থায় হৃদয়ে 

অসহ্য বেদনা, দাহ ও মুঙ্ছা প্রস্ততি প্রকাশ পাইলে, এই গধধ রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে । হ্ৃপ্ত্রোগ বশতঃ কাস বা শ্বাস খাকিলে ও কাসের 

সহিত রক্ত নির্গমন হইলে, এই দ্বৃত প্ররোগে বিশেষ উপকার হয়। পৈত্তিক- 
কাস ক্ষতজকাদ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগেও এই ঘ্বত প্রয়োগ করা যাইতে 
পারে। অপরাহে সেব্য। অন্গপান--উষ্ছুপ্ধ। 

বলাদ্াত্বত । গব্যঘৃত /৪ সের । যথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে । কাথাদ্রব্য--বেড়েলা- 
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মূল, গোরক্ষচাকুলে ও অঙ্জবনছাঁল ; ইহার] সমভাঁগে মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ-_ 

১৬ সের। কক্বত্রব্য-যষ্টিমধু /১ সের। বথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 

মাত্রা ॥* তোল! । 

অভ্জুন ঘ্ৃত। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈগ্সিক ও সান্নিপাতিক হৃঞ্রোগের 

পুরাতন অবস্থায় দিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঘ্ৃত রোগীকে সেবন 

করিতে দিবে । হ্ৃত্রোগে এই ঘ্ৃত অতি উপকারী; সকল অবস্থাতেই ইহা 
সেবনে বিশেষ উপকার হয়। অন্কুপান__-উষ্ণছুগ্ধ । 

অজ্ঞনঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের যথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে । ক্কাথ্যপ্রব্য-_-অর্জুন-ছাল 

/৮ আট সের, জল ৬৪ সের; শেব ১৬ সের। কন্ধার্ঘ--অঙ্ছুন-ছাল /১ সের। বথানিয়ষে 

ঘৃতপাঁক করিবে | মাত্রা ॥* তোলা । 

হদ্রোগে কাস-চিকিৎস!। 

বৃহৎ বাসাবলেহ । হৃদ্োগের প্রবলাবস্থায় হদয়ের ক্রিয়ার ব্যাঘাত- 

বশতঃ কাস বিদ্যমান থাকিলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 

অন্ুপান--উঞ্চছুগ্ধ | 
বৃহৎ বাসাবলেহ। প্রস্ততবিধি ২৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

অগন্ত্য হরীতকী | হৃদ্রোগের প্রবলাবস্থায় শ্বাসের বেগ প্রকাশ 

পাইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অনুপান--উজ্জজল। 

অগন্তাহরী তকী.| প্রস্ততবিধি ২২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

বসন্ততিলক |, হত্রোগের প্রবলাবস্থায় ছদয়ে বেদনা! এবং তৎ্সঙ্গে 

কাস ও জবর থাকিলে, এই ওঁষধ রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। অন্পাঁন-_- 

পিপুলচুর্ণ ও মধু । 
বসম্ততিলক। প্রস্ততবিধি ২৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

হুদ্রোগে- শ্বাস-চিকিৎসা। 
শ্বাসকুঠাররস ( মতান্তরে )। হদ্োগের প্রথমাবস্থায় হৃদয়ের ক্রিয়া 

ও স্থাসক্রিয়ার হাঁস হইলে, এই উঁধধ রোগীকে কাসের তরল অবস্থায় সেবন 

করিতে দিবে । অন্ুপান-_বহেড়া ঘসা ও মধু। 
স্বাসকুঠায় রস ( মতান্তরে )। প্রস্ততবিধি ৫৩২ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য 
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শ্বাসভৈরবরস | হৃদরোগের প্রবলাবস্থায় হৃদয়ের ক্রিয়ার লাঘব হইপে, 

এবং তত্পর্গে কাস, শ্বাস, জবর প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, কাসের তরলাবস্থায় 

এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান-_শু'ঠ ও বামনহাটার 

মূলের ক্কাথ। 

শ্বাসভৈরব রস। প্রস্ততবিধি ৫১১ পৃষ্ঠার ভুষ্টব্য | 

হৃদ্রোগে_ ভম্বর-চিকিৎসা। 

ভ্বরারি অভ্র। হদ্রেগের প্রবলাবস্থায় শ্বাস, কাস ও তৎসঙ্গে রের 

মধ্যবিধ বেগ প্রকাশ পাইলে এই ওষধ আদার রস ও মধুসহ সেবন 

করিতে দ্িবে। 

জ্বরারি অ্র। গুস্ততবিধি ৬৬ পৃষ্ঠায় তষ্ঠবা। 

মহাঁরাজবটা | বাতিক, পৈত্তিক, খ্ৈম্মিক ও সান্লিপাতিক হাদ্রোগে 

জ্বর বিদ্যমান থাকিলে বাএ জর অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে, এই ওঁবধ 

রোগীকে পানের রপ সহ সেবন করাইবে। 

মহারাজ বটা। প্রস্ততবিধি ১০২ পৃষ্ঠার ভুষ্টব্য | 

রুহ চূড়ামণিরস। বাতিক, শ্লেশ্সিক ও সান্লিপাতিক হাদ্রোগে হদ- 

ঘের ক্রিয়ার ব্যাথাত বশতঃ কাস ও জর প্রকাশ পাইলে এবং এ জ্বর প্রত্যহ 

অল্প বেগে প্রকাশ পাইলে,এই গুষধ পিপুলচুর্ণ ও মধুসহ্ সেবন করিতে দিবে। 

বৃহৎ চুড়ীমণিরস। প্রস্ততবিধি ১০২ পৃষ্ঠার প্রষ্টব্য। 

হরোগে পথ্য 

হদ্রোগে পুরাতন শালি তঞুলের অন্ন, যুগ ও কুলখ কলায়ের যুষ, জাগল 

ও নূগ পক্ষীর মাংসের যুষ, পটোল, পুরাতন কুমড়া, কচি মুলা, বেগুণ, ক্ষুদ্র ও 

টাটুক। মৎস্যের ঝোৌল; কাঠাল, আম, দাঁড়িম, কিস্মিস্, ঘোল, রসুন ও 

আদ প্রভৃতি দ্রব্য সুপথ্য। দুবিত জল, উত্ঃদ্রব্য, গুরুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, অন্ন- 

দ্রব্য ও পত্রশাক প্রভৃতি হৃত্রে।গে কুপথ্য। 
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রদ্ধি, অন্ত্ররদ্ধি ও ব্রধ্রোগ-চিকিৎসা | 
বাতিকবৃদ্ধির লক্ষণ । বায়ুজনিত বৃদ্ধিরোগে কুরগ রুক্ষ, অল্পকারণে 

বেদনাযুক্ত ও স্পর্শ করিলে বাযুপুর্ণ চামড়ার থলিরার ্তায় প্রতীয্মমান হয়। 

পৈতিকরৃদ্ধির লক্ষণ। পৈত্তিক বৃদ্ধিরোগে কুরণড পক যজজডুমুর- 
ফলের স্যার বর্ণবিশিষ্ট এবং উষ্ণ 'ও দাহযুক্ত হয়, পরন্ত পাকিয়া থাকে । 

শ্রৈম্মিকবৃদ্ধির লক্ষণ। কফজনিত বৃদ্ধিরোগে কুরগ খুব বড়) শীতল, 

ভারবিশিষ্ট, চিককণ, কও,ঘুক্ত, কঠিন এবং অল্প বেদনান্বিত হর। 
রক্তজবৃদ্ধির লক্ষণ | রক্তজ বৃদ্ধিরোগে কুরও ক₹ষণবর্ণ স্ফোটকারত 

হয়, পরন্ত পৈত্তিক বৃৰ্ধিরোগের লক্ষণান্থিত হইর়। থাকে । 

মেদোৌজবৃদ্ধির লক্ষণ | মেদোজ বৃদ্ধিরোগে কুরও মৃদু ও পকতাল- 

ফলসদৃশ নীল বর্তলাকার হয এবং কফজ বৃদ্ধির লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া- 
থাকে। 

মুত্রজবৃদ্ধির লক্ষণ | নিরত মৃঞ্জের বেগ ধারণ করিলে, মৃত্রজবৃদ্ধি- 

রোগ উৎপন্ন হয় । মৃত্রজ বৃদ্ধিগ্রস্ত ব্যক্তির কুরগুঃ গমনকালে জলপুর্ণ চর্ম 
পৃটকের ন্টায় ক্ষোভঘুক্ত; দু ও বেদনাবিশিষ্ট হয় এবং অধোদিকে ঝুলিয়া 

পড়ে, পরন্তু মৃও্রকচ্ছ,বৎ বেদনা হইয়া থাকে । 

অন্ত্ররৃদ্ধিরোগের নিদানপুর্ববক লক্ষণ। বাত-প্রকোপক দ্রব্য আহার, 
শীতলজলে অবগাহন, মল ও ঘৃঞ্রের সঞ্জাত বেগ-ধারণ বা অনুপস্থিত 

বেগ প্রদান, তার-বহন, পথ-পর্য্যটন, বিষমভাবে অর্গ-প্রবর্তিন, বলপুর্ববক 

বিগ্রহ এবং ধন্থুরাদি আকর্ষণজনিত বিবিধ কর্মদ্বার বায়ু ক্ষুব্ধ হইয়া যখন 

ক্ষুদ্র অস্ত্রের কিয়দংশকে সঙ্কুচিত করিয়। স্বস্থান হইতে অধোদিকে গমনপুর্র্বক 
কুচকির সদ্ধিতে উপস্থিত হয়, তখন এ সন্ধিস্থলে গ্রন্থিবূপ শোথ উৎপন্ন হয়, 
তাহাকে অন্ত্রবৃদ্ধি কহে। এই অন্ত্রবৃদ্ধিরোগের চিকিৎস। না করিলে, অণ্ডকোষ 

ক্রমশঃ বর্ধিত; ক্ষীত, বেদনাযুক্ত এবং স্তস্তিত হয়, পরন্ত অগকোষ টিপিলে 
শব্দের সহিত বায়ু উপরে উঠিয়া যায় এবং ছাড়িয়া দিলে পুনরায় পুর্ব আকার 
ধারণ করে। এই রোগে বাতজ বৃদ্ধিরোগের লক্ষণ প্রক1শ পায়। 



রি এর পাগঙ্গ / 

ব্রয়ের নিলানগৃবর্বক লক্ষণ | অতাও অতিব/ন্দি ভব), ওরুপাক অনু, 

উন্তদ্রব্য ও পচা মাংস প্রভাত ভক্ষণে বাতালিলোষ সঞ্চিত হইলে, কুচ কিতে 

গ্রস্থিং শোথ উৎপন্ন হয এবং প্রধল আর, বেদনাঃ শরীরের অবস্তা 

প্রতৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়! থাকে । ইহাকে চলিত কথায় বাগী কহে। 

বৃদ্ধি, অন্্ররদ্ধি ও ব্রয়রোগ-চিকিৎসা-বিধি । 

কুপিত অধোগামী বাছু কুচকি হইতে অগ্ডকোষে গমনপুর্বক অওকোধ- 

বাহিনী ধমনীকে দূষিত ও বন্ধিত করে, স্ৃতরাং অগুকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। স্বীত 

ও বেদনাধুক্ত হর। অওকোব এইরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে' তাহাকে কুরও- 

রোগ বলে ।* কুরগুরোগ সাত প্রকার। এই রোগে বায়ুই প্রকুপিত হয়, 

অতএব ইহা সম্পূর্ণ বাতজব্যাধি। মলমু্ঞাদির বেগ-ধারণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, 

বাতজ অর্শঃ এবং বেগে দৃরবর্তী পথ গমনাগমন এই সকল কারণে 

সাধারণতঃ অধোগামী বায়ু প্রকুপিত হর ও তাহার প্রকোপবশতঃ এই 

রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । রক্তজ বৃদ্ধিরোগে অগডকোষের উপরিভাগে 

কুষ্চবর্ণ স্ফোটক উৎপন্ন হয্ধ এবং পৈত্তিক ব্ৃদ্ধিরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

পিত্তজনিত বৃদ্ধিরোগে স্ফোটক উৎপন্ন হয় না, কিন্তু রক্তজ বৃদ্ধিরোগে 

শ্কোঁটিক উৎপন্ন হয়, উভয়ের এইমাত্র প্রতেদ। মেদোজ বৃদ্ধিরোগে অগুকোধ 

তালের ন্তায় বড় হয়, কিন্তু তাহার লক্ষণ কষ্জ বৃদ্ধির হ্টায়, স্থুতরাং কফজ- 

বৃদ্ধি ও মেদোজ বৃদ্ধি এই উভয়ের মধ্যে মেদোজ বৃদ্ধিরৌগে অগকোষের 

অত্যন্ত বৃদ্ধি-লক্ষণই একমাত্র প্রতেদ। এইরূপ মুত্রজব্বদ্ধি ও বাঁতজবৃদ্ধি 

এই উভয়ের মধ্যে মূত্রজ বৃদ্ধিরোগে মৃত্রকচ্ছ,বৎ বেদনাই একমাত্র প্রতেদ ব 

প্রধান লক্ষণ । যে কান দৌষেই বৃদ্ধিরোগ উৎপন্ন হউক, বায়ুর প্রকোপই 

তাহার প্রধান কারণ । 

অন্তরৃদ্ধিরোগ পূর্বোক্ত বৃদ্ধিরোগ অপেক্ষা অধিক কষ্টপ্রদ ও অপাধ্য ; 

প্রথম প্রকোপকালে চিকিৎসা করিলে রোগী কদাচিৎ আরোগ্য লাভ করে। 

এই রোগে বায়ুর প্রকোপ সাধারণ বৃদ্ধিরোগ অপেক্ষা সমধিক লক্ষিত 

হয়, তৎসঙ্গে অণ্ডকোষ বৃদ্ধি পাইয়া! থাকে এবং উহ! বায়ুদ্ধার1 পরিপূর্ণ 

হয়। টিপিলে বামু উর্ধদিকে উখিত হয়। প্রবমাবন্থায় কুচ কিতে 



বুদ্ধি, অন্ধরৃদ্ধি ও ব্রপ্রোগ-চিকিৎসা । ৭৯১ 

গ্রন্থিকূপ শোথ প্রকাশ পায় এবং ক্রমশঃ বর্ধিত হইলে, অগুকোষ বৃদ্ধি 

পায়; তখন রোগ অত্যন্ত কঠিন হয়। এই উভয়রোগের মধ্যে প্রভেদ 
থাকিলেও চিকিৎসার বিশেষ প্রভেদ নাই; বাতজ বৃদ্ধিরোগের চিকিৎস! 

করিলে, অন্ত্রবৃদ্ধিরোগের অনেক উপকার গহয়। বৃদ্ধিবেগের প্রত্যেক 

অবস্থায় রোগীকে কোষ্ঠশোধক ওধধ ও পথ্য ব্যবস্থা করা কর্তব্য । কোষ্ঠ- 

শোধক ওধধ বা অন্পানীঘ় সেবনে রোগীর দাস্ত পরিষ্কার হইলে, বায়ু 
অন্থলোষ হর, বায়ু অনুলোম হইলে, পিত্ত ও শ্শেপ্স। হান পায়; সুতরাং তখন 

কেবল বাতাদিদোষ-প্রশমক গুধধ সেবন করাইলেও বিশেষ উপকার হয়। 

বাতঙ্জ বৃদ্ধিরোগের প্রথমাবস্থার বিরেচন ওধধ অর্থাৎ আমবাতারি- 

বটিকা, পিংহনাদ গুগ গুলু বা নুহৎ পিংহনাদ গুগ গুলু রোগীকে এঅবস্থানুসারে 

সেবন করিতে দিবে অথবা গোনুত্রে গুগ গুলু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে 

সেবন করাইবে। রোগ পুরাতন হইলে, পুর্বোক্ত আমবাতাৰি বটিকা ও 
বাত।রি প্রন্থভি উদশ কিছুদিন নিরমশুর্বক সেবন করিতে দিবে; এবং 

ঘেসকল ক্িনাদ্বার। বাগ প্রুপিত হয়, সেই সমস্ত পিশেবতঃ বেগে গমনাগমন, 

মলযৃত্রের বেগ ধারণ প্রহ্ভি একবারে পরিত্যাগের ব্যবগ্া করিবে । 

পুরাতন অবস্থায় বৃহ্ড সৈন্ধবাদিটভল মর্দন করিলে বিশেষ উপকার হয়। 

পৈত্তিক-বদ্ধিরোগে অগকোনে দাহ, ফুল। ও বেদন। থাকিলে, চন্দনা্দি- 

প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং এরগুতৈনসহ দশমুলক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে 

দিবে, উহাতে দাস্ত পরিক্ষা হইলে, বেদনা ও ফুলা হাস হয়, বাতাবি, 

আমবাতারি বটিবন ব! বৃহৎ সিংহনাদ 'গুগ গুলু প্রভৃতি ওষধ এই অবস্থায় 

প্রয়োগ কর! যাইতে পারে? রোগ পুরাতন হইলে শতপুস্পাদি ঘ্বৃত বা 
দ্তীঘ্বত প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে; এই অবস্থায় গুরুপাক 

দ্রব্য-সেবন ও বাত-বর্ধক ক্রিয। পরিত্যাগ করিবে । দীর্ঘকাল পর্য্যস্ত এই 
নিয়মে উধধ সেবন করিলে পৈত্তিক বৃদ্ধিরোগ হাস পায় | 

শ্ৈদ্মিক বৃদ্ধিরোগের প্রথমাবস্থায় বৃহৎ পঞ্চমূল গোমৃত্রে পেষণ করিয়া 

উহাদ্বার] প্রলেপ দিবে এবং ত্রিকটাদি ক্কাথে যবক্ষার ও সৈম্ধবলবণ প্রক্ষেপ 
দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই রোগে কাঞ্গিসহ আকন্দমুল 

পেষণ করিয়! তন্দার1 প্রলেপ দিলে আরও উপকার হম অথবা সর্ষপ ও 



৭৯২ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা | 

জনাছাঁল একত্র মর্দন করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শে। রোগ 

পুরাতন হইলে, কিছুদিন নিম্নমপূর্বক আমবাঁতারি বটিকা, সিংহনাদগ্ডগ গুলু, 

প্রভৃতি ওষধ যথাক্রুপানে ব্যবস্থা করিবে। শ্নেশ্সিক বৃদ্ধিরোগে শ্রেম্নাশক 

অথচ বায়ুবর্ধক নহে, এরূপ দ্রব্য এবং অন্ন ও পানীর সেবন ও উষ্ত্লে 

স্নান ও উষ্জজল পান করা! কর্তব্য। 

বজজ বৃদ্ধিরোগে রক্তমোক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার হয়) এই অবস্থায় 

জোক লাগাইয়া বক্তমোক্ষণ অতি উপকারী । দাহাদি প্রকাশ পাইলে, 

চন্দনাদি লেপ অথবা পঞ্চব্ধলের লেপ প্রদান করিবে, সেবনার্থ এবগুতৈল- 

সহ দশমূলকাথ রোগীকে ব্যবস্থা করিবে! রোগ প্রবল হইলে, আমবাতারি- 
বটিকা বা বৃহৎ সিংহনাদগুগ শুনু প্রভৃতি উষধ সেবন করাইবে। এইরূপ 
ভাবে বিরেচক উষধ প্রপ্নোগ করিলে রোগ হস পান্ব। রোগ পুরাতন হইলে, 
শতপুম্পাগ্গ্বত বা বৃহৎ দস্তীঘ্বত রৌগীকে সেবন করিতে দ্বিবে। 

মেদেঁজ বদ্ধিরোগে স্বেদপ্রয়োগ একান্ত প্রয়োজনীয় ; গোময়পিগাদিদ্বারা 

স্বেদ দিয়া পরে সুরসাদি প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং ক্রিকটণাদি কাথে 
যবক্ষার ও হিং মিশ্রিত করিরা রোগীকে সেবন কর্রধতে দিবে, পরন্ 

আমবাতারি বটিকা বা রহ পিংহনাদগুগ গুলু প্রভৃতি 'উষধ রোগীকে 

অবস্থাভেদে প্ররোগ করা আবগ্তক। এইরূপভাবে দীর্ঘকাল নিয়মপুর্ব্বক 
গধধ ও পথ্য সেবন করাইবে, নচে উপকার-লাত কঠিন। মেদোজ- 

বৃদ্ধিরোগে শ্রেম্মনাশক দ্রব্য পান ও ভোজনের ব্যবস্থা করা বিশেষ কর্তব্য । 

মূত্র বৃদ্ধিরৌগে প্রথমে স্বেদ-প্রদান করিবে, অনস্তর ত্বকের 
উপরিভাগ বন্ত্রদ্ধার| বেষ্টন করিয়! বাদ্ধিয়! রাখিবে। এইরুপ স্বেদ-প্রদান 
ও বেঞ্টন করিবার কিছুদিন পরে সুক্্মুখ অন্ত্রন্থারা অগ্তকোষের সেবনী 

(সেলাইয়ের ) পার্থখে অধোভাগ এরূপভাবে বিদ্ধ করিবে, যাহাতে এ 
সেবনীতে আঘাত না লাগে । এইকপ ক্রিয়াদ্বার। জল বাহির হইলে, অনেক 
উপকার হয়। রোগ পুরাতন হইলে, বৃহৎ সৈদ্ধবাগ্ততৈল, বস্তিরপে প্রয়োগ 
করিলে উপকার দর্শে। 

অন্ত্ররদ্ধিরোগে যে কোষ বৃদ্ধি পায়ঃ সেই কোষের বিপরীত ভাগের 

শির! বিদ্ধ করিবে অর্থাৎ বাঁমকোধ বৃদ্ধি পাইলে, €দক্ষিণকোষের শিরা এবং 



বু্ধি, অন্ত্ররৃদ্ধি ও ব্র্ারোগ-চিকিৎস। | ৭৯৩ 

দক্ষিণকোধ বৃদ্ধি পাইলে, বামকোষের শিরা বিদ্ধ করিবে, কিন্তু উভয়কোষ 

বৃদ্ধি পাইলে, উভমদিকের শিরাই শিদ্ধ কৰিবে। এই রোগে শঙ্খদেশের 

(ললাঁটের ) উপরিভাগে ও কর্ণের প্রান্তে যে শিবা! আছে, তাহাও বিপরীত 

ভাবে বিদ্ধ করিম! দিবে অর্থাৎ খামকোষ বুদ্দিপ্রাপু হইলে, দক্ষিণ কর্ণের 

প্রান্তস্থিত শির! এবং দর্ষিণকো!ষ বুদ্ধি পাইলে অগ্নিদ্দ লৌহ-শঙাকাদার। 

দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুপি ও দক্ষিণকোন রদ্ধি প|ইলে, বামহস্তের বৃদ্ধান্ুলিতে 

ফোস্কা করিনে। এই সমস্ত কার্য মভান্ক কঈকর হইলেও মঅতাপধিক 

উপকারী । 

অন্বৃদ্ধিরোগে সময় সময় বায়ুর প্রকোপ লক্ষিত হয় এবং তজ্জন্ত উদরাধান 

ও উদনে বেদন। প্রকাশ পায়। এইরূপ অবস্থান শ্রীরপাকের নিয়মান্ুসারে 

(বড়েলা-মুল হুপ্ধপহ পাক করিয়া ছাকিয়া উহাতে এবগুতৈল প্রদান করিয়া 

বরোণীকে সেবন করিতে দিবে: ইহাদারা দাত পরিদার হইলে, অনেক 

উপকার হয়; এতছি বাভারি, আমলাতারি বটিকা বা নুহৎ সিংহনাদগুগ- 

গুলু প্রস্ততি গধধ রেগীকে সেবন করিতে দিবে । এই রোগে দাস্ত পরিষ্কার 

হইলে, রোগীত অনেক উপকার হয়; বাতানুলোমক শপ ও পথ্য এই রোগে 

সর্বদ প্রয়োগ বৰিবে। 

যেকোন কারণে বায়ু প্রকুপিত হইলে ও কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, রোগ বৃদ্ধি 

পাইতে পারে। অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ পুরাতন হইলে, খট্রাসাদি জন্র ক্রোড়স্ চক্র 

দ্বার! থলের নায় প্রস্তৃত করির। তাহাদ্বারা অগুকোষ দুঢরূপে বন্ধন করিয়া 

রাখিবে ; ইহাতে কোববৃদ্ধিও ক্লাস পাইয়া থাকে । রোগের পুরাতন অবস্থায় 

গন্ধব্বহস্ততৈল প্রতিদিন অর্ধ বা ১ তোলা মাত্রায় উষ্ণ ছুদ্ধসহ পরাতে সেবন 

করিতে দিবে এবং বৃদ্ধিবাধিকা বটিকা প্রভৃতি গঁধধ যথান্ুপানে উহার ২ ঘণ্টা 

পরে সেবন করাইবে। এইরূপ চিকিৎস| দ্বারা বোগ যাপ্য থাকে; কিন্ত 

আহারাদির নিযনম তগগ হইলে বা বাদ্রিজাগরণ ও পথ পর্যাটন করিলে, বায়ু 
প্রকুপিত হইয়। রোগ পুনরায় বৃদ্ধি পায়। এইজন্য শাস্্রকারগণ ইহ] অসাধ্য 

বলিয়াছেন। ্ 

বাতাদিদোষ সঞ্চিত হইলে, কুচর্ক স্ফীত হইতে আরন্ত হয়, কৃচকি 
ফুলিলে ক্রমশঃ জবর, বেদনা ও শরীরের অবসন্নতা প্রবল হইতে থাকে, 

৩৭ 
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জ্বর প্রবল হইলে, এ স্থান আধক ফুপিতে থাকে ও ফুলাস্থান লাল হইয়! 

উঠে এবং পাকিতে আরস্ত হয় স্থতরাং তখন রোগীর গমনাগমনে ব্যাঘাত 

জন্মে, ইহাকে ক্রপ্নররোৌগ বা বাগী কহে। এই রোগ উপদংশ বা দুষিত 

মেহর্দে।ষ প্রভৃতি বিবিধ কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই রোগে যাহাতে 

জ্বর বন্ধ হয়, এরূপ ওধষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য; জ্বর বন্ধ ও কোষ্ঠশুদ্ধি 

হইলে “বদনা ও ফুল হাস পাইতে থাকে, কিন্তু অধিক কুলা ও বেদনা 

থাকিলে, প্রলেপ দছ্বার। অনেক উপকার দর্শে। বটের আঠা এ স্থানে 

লেপন করিলে বা অঙ্রাজ্যাদি লেপ কিম্বা লাক্ষাদিলেপ যথা নিয়মে 

প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যাঁয়। এই সময় হরীতক্যাদিকাথ 

প্রয়োগ করিলে রোগীর জর প্রৃতি দূরীভূত হয় ও কোষ্ঠশুদ্ধি হইতে থাকে। 

্রপ্ন রোগ দীর্ঘকাল স্থারী হইলে, কেবল প্রলেপ দ্বার তাদুশ উপকার পাওয়া 
যায়না; তখন পাকিবার জন্য ওষব প্রয়োগ কর] আবশ্তক। পাকিলে 

পুষের সাহত দূষিত পণার্থ নির্গত হয়; পাঁকাইবার জগ্ত শিঘুলের কীট! 

গোছুগ্ধে বাটয়া বা ঘধিয়া প্রলেপ দিবে অথব1 কবুতরের বিষ্ঠ এ স্তানে 

ল.গাইবেঃ তোকমাবি জলে ভিজাইয়া গরম করিয়া তদ্দার! পুল্টিস 
দিলেও এ স্থবন পাকিয়। উঠে, অনন্তর যখন ব্রনের মুখ সাদা ও উহার মধ্যে 

অসহা যন্ত্রণাবোধ হইবে, তখন অস্ত্র ছ্বার। বিদীর্ণ করিবে । অস্ত্রকরাঁর 

সুবিধা ন1 থাকিলে, গোঁদস্ত ঘর্ষণ করিয়া লাঁগাইবে, ইহাতে এ স্থানের চামড়া 

পাতলা হয় এবং অল্পকাল মধ্যে উহ ফাটিরা যায়; এইরূপে পুঘ নির্গত 
হইলে, ব্রণরোপণার্থ গৌঁগীকে তিক্তকদ্ৃত বা মহাতিক্তত্বত সেবন করিতে 

দিবে। ক্ষতস্থন নিমপাতা সিদ্ধ জল দ্বাব। প্রতিদিন ২১ বার ধৌত 
করিবার ব্যবস্থা করিবে। অনন্তর ধৌত করা হইলে, নিন্বত্বত বন্ত্রখণ্ডে 
মাথাইয়া ক্ষতস্থ।নে প্রনান করিফ] বান্ধিয়। রাখিবে। 

বৃদ্ধি, অন্ত্রবৃদ্ধি ও ব্রপররোগে-_ওষধ । 

চন্দনীদি লেপ । পৈত্িক ও বক্ঞজ রদ্ধরোগে অগুকোষে ফুলা, 

উষ্ণতা, বেদন।, এবং রোগীর জ্বরাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই প্রলেপ 

অওকে।ষে লাগাইবে, কিন্তু রাজিতে প্রয়োগ নিষেধ। 
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চন্দনাদিলেপ। রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, বেণারমুল ও নীলহুন্দি; এই সকল ভ্রব্য 

দুঙ্গে পেষণ করিয়া অণ্ডকোষে লাগাইবে। 

পঞ্চব্ধল প্রলেপ। পৈত্তিক বা রক্তঞ্জ বৃদ্ধিরোগে অণডকোষে 

ফুলা, দাহ ও রোগীর জরাদি প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ অগুকোষে লাগা- 

ইবে, কিন্তু রাক্রিতে প্রয়োগ করিবে না। 

পঞ্চবক্ধল প্রলেপ। বটছাল, অশ্থছাল, মক্ড়মুর ছাল, পাকুড় ছাল ও কনা; এই 

পাঁচটী দ্রব্য সমভাগে লইয়া! পেষণ পূর্বক ঘৃত মিশ্রিত করিয় তদ্দছারা প্রলেপ লাগাইবে। 

দারুলেপ। বাতিক, পৈশ্তিক ব৷ রক্তজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষে 

বেদনা, ফুলা, দাহ এবং রোগীর জর প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই লেগ 

দিবা তাগে প্রদান করিবে। 
দারুলেপ। দেবদীক্ুর বীজ, এরগুতৈল সহ মর্দন করিয়া প্রলেপ প্রয়ৌগ.করিবে। 

অগুবণদিলেপ। বাতিক, শ্নৈম্মিক বা বাতগ্নৈম্িক বৃদ্ধিরোগে 

অগডকোধ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহ|তে বেদনা, ফুলা, প্রভৃতি থাকিলে 

এই প্রলেপ দিবাতাগে প্রয়োগ করিবে । ইহা অতি উৎকৃষ্ট। 
অগ্ুব্ণীদিলেপ। আগরকাষ্ঠ, সরলকাঁ্ঠ, কুড়। দেবদারু ও শুঠ; এই সকল ভ্রব্য সমভাগে 

লইয়। গোমৃত্র ও কীপ্সির সহিত মর্দন করিবে । 

স্বরমাদি লেপ । মেদোজ বৃদ্ধিরৌগে অণ্ডকোষ অতি বৃহৎ হইলে ও 

তাহাতে বেদন! প্রভৃতি থাকিলে,এই প্রলেপ প্রদান করিবে । ইহ! অতি উত্রুষ্ট। 

সুরস্।দিলেপ। তুলসী, শিমিন্দা, গেতপুনর্ণবা, কটফল, বামনহাটী, কুলে খাড়া, কুচিলা, 

কালকাহন্দে ও গন্ধহণ; এই সঞ্চল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দন করিবে। 

অজাজ্যাদি লেপ। ব্রপ্নরোগে অর্থাৎ কুক ফুলিয়া তাহাতে 

বেদনা, এবং তৎসঙ্গে অর ও শরীরের অবসাদ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই 
প্রলেপ দ্িবাভাগে প্রয়োগ কবিবে। 

অজাঞ্)াদিলেপ। কৃষ্ণজীরা, ধনে, কুড়, গম ও কুল; এই সকল ভ্্ব্য সথভাগে লইয়া 

কাজিতে পেষণ করিবে। 

লাক্ষাদি লেপ । ব্রব্নরোগে অর্থাৎ কুচ.কি ফুলিয়া উঠিলে ও তঙ্সঙ্গে 

রোগীর জ্বরাদি প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ দিবাভাগে প্রয়োগ করিবে । 
লাক্ষাদি লেপ। লাক্ষা, করগ্রবীজ, শু ঠ, দেবদারু। গ্রীমাট, ও কুন্দুুখোটী । এই 

সকল দ্রযোর চুণ কাজিতে গেযণ করিবে। 
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নিশ্বঘৃত। ব্রপরোগে ব্ররুমর্থা বাগী পাকিলে, এই ত্বৃত বন্ত্রথণ্ডে 

মাখাইয়৷ ক্ষতস্থানে লাগাইবে। 
নিপ্ঘঘৃত। নিষপ।ত| জলে সিন্ধ কর] ও বাট যথোচিত ঘৃত দ্শ্রিভ করিনা লইবে। 

ঘ্ৃতলেপ | বাতিক বা পৈত্তিকবৃদ্ধি অথব। অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ 

অতিশর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা রোগীর জর ও কাস ্রনৃতি 

প্রকাশ পাইলেঃ এই ঘ্বত মালিশ করিতে দিবে । 
ঘুতলেপ। গবাতুত এবং তাহার চাঞিভ'তগর ১ ভাগ সৈন্ধবলবণ একত্র খিশ্রিত করিবে, 

পরে জীবিত শামুকের মাংস পরিত্যাগ কারয়া তাহার খোলার মধ্যে এ ঘ্বৃত পূরণ করিবে, 

অনন্তর ৭ দিন রৌদ্রে রাখিয়া তদ্বারা অণডকোনে মালিশ করিবে। 

ত্রিকট, দিক্কাথ | শ্রেষ্মিক খৃদ্ধিহোগে অগুকোষ অত্যন্ত বড়, 

ভারী, শত্ত' ও অল্প অল্প বেদন!ঘুক্ত হইলে, এই ক্কাথে যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ 
লাশ 

প্রক্ষেপ দিয় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 

ভ্রিকটনদি কাথ। ১ পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকা ও বহেডা, এই কয়েকটী 

জ্রব্য সমভাগে খিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোল, শেষ ৮ তোলা । 

রাশ্নাদি ক্কাথ | অন্তন্দ্ধিরৌগে অণ্ডকোষ বদ্ধিত এবং বায়ু-পূর্ণ চর্ম 

পুটকের ন্তার অনুমিত হইলে ও তৎপঙ্গে দ্োগীর জবর বা অন্তান্ত লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে, এই ক্কাথে এরগ তৈল ॥” তোলা মিশিত কৰিব! সেবন করিতে 

দিবে। 

পাদ ফাথ! জা, যইনবু, গুপ্ত চি, জহগহূল, বেছেলা ও গোক্ষুহ ॥ উহারা 

সমভাগে শাল ঠ ১ তালা? গল ৩ তোলা? শের ৮ তোল | 

হরীতক্যাদি কাথ | ব্রপ্নরোগে অর্থাৎ কুচক কুলিত্ব। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 

হইলে এবং বোশীর জর, কাস প্রস্থাত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্কাথ সেবন 

জমিতে দিবে ইহাতে দা পঞিধার হয় ওহ রর কমিয়। সহি 

এলাইত ৪ লবঙ্গ ; এই সকল দ্রন্য সন্ভাতগ (শিস ত১ 25, জল ৩২ ভোতা, শেন ততোলা। 

বিল্বাদি চূর্ণ । ্রপ্নরোগে অথায কুচাক ফুলয়। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে 

এবং তৎসঙ্গে রোগীর বেদনা, জর ও কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ 

উষ্চজলের সহিত সেবন করিতে দিবে। 



বৃদ্ধি, অন্ধবৃদ্ধি ও ব্রপ্নরোগ-চিকিৎসা । ৭৯৭ 

বিশ্বাদি চর্ণ। বেল, কয়েৎবেল, শ্যোণা, রক্তচিতা, বৃহতী' কণ্টকারী, বিস্তারক, নাট! 

এবং শজিনা ; ইহাদের প্রতোকের মূলের চুর্ণ এবং ১, রক্তচন্দন, পিপুল, পিপুলমূল, টৈ, 

বিটুলবধ, 2ুসপ্ধনলবধ, সাগ্তারলবণ* পৌবর্চললবব, করকত লবণ, যবক্ষার ও বনযমানী, 

এই সকঞ্ের চর সঘভাগে লহয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ।* আন।। 

ভক্তোন্তরীয় ঢু" শ। অন্ত্রববৃদ্ধিরোগে অগডকোধ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং বানু 

পূর্ণ হইলে ও তঙসঙ্গে জ্বর, কাস, অরুচি প্রহৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই 
ওধধ রোগীকে উষ্ণ জলসহ সেবন করিতে দিবে । রোগের প্রথম বা মধ্য।- 

বন্থায় বাত ও বাতপখেক্সার প্রবললত। থাকিলে, ইহা অতি উপকারী । এই ওষধ 

বাতিকশুল, আমবাত ও শ্লীপদরেগে প্রয়োগ কর] যার। 

ভক্তোভ্তরীয় চর্ণ। অভ্র, রস, গদ্ধক, পিপুল, বিটুলবণ, সৈন্ধবলবণ, সাণ্তারলবণ, 

সে বচ্চ মলবণ, করকচলবণ, মবক্ষার, সাঁজিমাটা, সোহাগারখৈ, হরাতকী, আমলা, 

বছেডা, হরিতাল, যনঃশিলা, ঘমানী, বনঘমানীত শুল্ক, জীরা, হিং, মেখী, রক্তচিতা, 

চৈ* বচ, দ্তী-মুল, তেউডামূল, মুখা? শিলাঞ্জতু, লৌহ, রসাঞ্জন, সীমবাজ, পল্তা ও 

বিস্তারক বাজ; ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ ২ তোলা লইয়া শোধিত ধুস্তরবাজ ১০০টা চূর্ণ 

করিয়া সমস্ত মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ৭* আনা । 

বাতারি | অন্থরদ্ধিরোগের প্রথম বা মধ্য অবস্থায় অণ্ডকোষ বাঘু- 

পূর্ণ ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে প্রবল বেদনা থাকিলে, এই ওঁধধ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা তেদক। অন্থপান- আদার রস ও 
তিলতৈল। 

বাতাপি। রস ১ তোলা, গপ্ধক ২ তোলা, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ইহাদের চর্ণ 

প্রত্যেকে ১ তোলা, রক্তচিতা ৪ তোল। এবং শোবিত গ্তগৃগুলু ৪ তোলা ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র 
করিয়া এরগতৈলের সহিত মর্দন করিবে। বটী ৭, জানা। 

রৃদ্ধিবাধিকা বটিকা। অন্তৃদ্ধিরোগে কোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বারপূর্ণ 
প্রতীয়মান হইলে এবং প্রেম্া ও বাতশ্রেম্মার প্রবলতা থাকিলে, এই উষধ 
রোগীকে সেবন করাইবে । অনুপান-_-জল। 

বৃদ্ধিবাধিকা বটিকা | রস, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, তাত্র। কীসা, হরিতাল, তুতেভম্ম, 

শঙ্ভন্ম, কড়িভন্ব) শু ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, চৈ, বিডঙ্গ, বিস্তারক- 

বীজ, শঠী, পিপুলমুল, আকনাপি, ধনিয়া, বচ, এলাইচ, দেবদারু, বিটুলবণ, সৈজ্জবলবণ, 



৭৯৮ আয়ুব্বেদ-শিক্ষা | 

সৌব্চললবণ, করকচ.লধধ, সান্ত,রলবণ , এই সকল ভ্রবে।র চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া 
ধরীভকীর কাথে মর্দন করিবে । বটা৫ রতি। 

আশ্নবাতারি বটিকা | বৃদ্ধি ও অন্তবৃদ্ধিরোৌগে অগুকোধ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 

এবং বাছু পর্ণ অনুমিত হইলে ও তৎ্সঞ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা ও জবর প্রভৃতি প্রকাশ 

পাইলে, এই' ওবধ উষ্ণজল্হু রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা 

কোষ্ঠ*শোধক। 

আম্বতারি বটিকা। প্রস্তত:ববি ৬০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

সিংহনাদগুগ্গুলু। ববদ্ধি ও অন্্রদ্ধিরোগে অওকোব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 

স্কীত ও বেদ্রনাযুক্ত হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধত! প্রকীশ পাইলে, এই গুঁষধ 

সেবন করিতে দিবে । অনুপান--উব্জজল । 

সিংহনাদ গওগ-গুলু। প্রস্ততবিধি ৫৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

বৃহৎ সিংহনাদগুগ্গুলু। বৃদ্ধি এবং অন্তরদ্ধিরৌগে অণ্ডকোষ বৃদ্ধি- 

প্রাপ্ত, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইলে, রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায়, এই ওঁষধ 

তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহ] তীব্রবিরেচক, অতএব রোগীর বল, 
বয়ন ও কোষ্ঠের বলাবল বিবেচনাপুর্বক সাবধানে প্রয়োগ করিবে। দাস্ত 

হইলে, অতি লথু পথ্য সেবন করিতে দিবে ১ প্রত্যহ সেবন সহা না হইলে 

অথবা দ্রাস্ত অধিক হইলে ২!১ দ্রিন পরে পুনরায় সেবন করিতে দিবে। 
এইরূপ তাবে সপ্তাহে ২৩ দিন প্রয়োগ কর। আবশ্তক। বৃদ্ধিকোগের 

প্রথম ও মধ্যাবস্থায় ইহ! অতি উপকারী । এই গুঁধধ প্রাতে সেবন কঝাইবে । 

অন্ুপান__-উষ্চজল। | 

বৃহৎ সিংহনাদ গুগুলু। প্রস্তৃতবিধি ৫৯৮ পৃষ্ঠায় প্ষটব্য| 

শঁশশেখররন | অন্ববদ্ধিরে।গে বায়ুর আধিক্য বশতঃ নিদ্রার অভাব, 

উদরাগ্নীন, উদরে বাধু-পুর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধত। প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, 

এই উষধ হরাতকী, আমল ও বহেড়াতিজান জলসহ অথব। হরীতকীবাটা ও 

সৈম্ঝবসহ সেবন করাইবে। 
শশিশেখর রস। লৌহ, অভ্র ও রসসিন্ুর ; এই সকল প্রব্য একত্র ঘৃঙকুমারী রসে যদ্দিন 

কাবা। বটী১ রতি। 



হুদ্ধি, অন্ধরৃদ্ধি ও ব্রপ্নরোগ-চিকিৎসা। ৭৪৯ 

শতপুষ্পাদিঘৃত। তক,পৈত্তিক, মেদোজবৃদ্ধি ও অন্নৃদ্ধিরোগের 

পুরাতন অবস্থায় অগ্ডকোষে বেদনা, ফুলা ও তৎ্সঙ্গে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা) 

দাহ এবং অণডকোঁষের উপরিভাগে ব্রণ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই 

$ধধ তাঁহাকে সেবন করিতে দিবে । অন্ঠান্ বিরেচক গঁধধ সেবন করাইয়া 

পুত ব্যবস্থ। করা কর্তব্য । 

শতপুষ্পীি ঘৃত্ত। গবাদৃত /8 মেন্ন। ঘথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে । বাসক, 

মুণ্ডিরী, এরগমূল, নিস্বপত্র ও কণ্টকারী, ইহাদের প্রতোকের রস /8 সের অভাবে উহাদের 

প্রতোকে /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /8 সের; গোছ্দ্ধ/৪ সের | কলুড্রব্ শুল্ফা, পঞ্প- 

গুলঞ্চ, দেবদারু, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরি1, জীরা, কৃষ্ণজীরা, বচ, নাগেশ্বর, হরীত কী, 

আমলা, বহেড়া, গুগ গুলু, দারুচিনি, জটামাংসী. কুড়, তেজপাতা, এলাইচ, রাস্সা, কীকড়া, 

শী, রক্তচিতা, বিড়, অশ্বগন্ধা, শেলজ, কটুকী, সৈন্ধব, তগরপাছৃকা, কুঢ়চির ছাল ও 

আতইষ, ইহাদের প্রতোকের ২ তোলা । বথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 

দন্তীঘত। বাতিক, পেত্তিকঃ রক্তজবৃদ্ধি ও অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে অগুকোষ 

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং অগুডকোষে ফুলা, বেদনা ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ 

পাইলে, এই ঘ্বত উঞ্চছ্প্ধপহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ব্রপ্নরোগের 

পুবাতন অবস্থায় কুচ কির ফুঙ্গা ত্রাস না হইলে অথবা একরূপ অবস্থায় 
থাকিলে, এই ঘ্ৃত প্রয়োগ করা আবগ্তক; ইহা কোষ্ঠশোধক এবং বাত- 

নাশক | ভগন্দর ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোৌগেও এই ঘ্বত প্রয়োগ কর! 

যায়। বৃদ্ধি বা অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে অন্যান্ত উধধদ্বারা রোগীর কোষ্ঠশুন্ধি হইলে, 

এবং রোগ পূর্ব থাকিলে বা কিঞ্চিৎ হাস হইলে, এই ঘ্বত ব্যবস্থা করিবে । 
অনুপান-_-উষ্ণছুপ্ধ | 

দম্ঠীঘৃত। গবাঘৃত ১৬ সের। যথাশিয়মে যৃচ্ছপাক করিবে। ক্কাথাদ্রব্য--দস্তীমূল- 

১২।০ সের, জল ৬ঃ সের, শেষ ১৬ সের। গোছুগ্ধ ১৬ সের। ভূমিকুগ্বাণ্ডের রম ১৬ সের । 

তালমূলীর রস ১৬ সের। শিমুলমূলের রস ১৬ সর । কুড়চিছালের রস ১৬ ০সর। কন্ক- 

দ্রব্-_দস্তীমূল, বেড়েলা, দ্রাক্ষা, পীতবেড়েলা, শতমূলী, সরলকাণ্ঠ, অনস্তমূল ও তেউড়ীমূল, 

ইহাদের প্রতোকে ৩২ তোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের । ঘথানিয়মে ঘৃতপাঁক করিয়া ছাকিয়! 

লাইবে। ৰ 

সৈ্ধবাগ্ভতৈল | মৃত্রজ বৃদ্ধিরোগের পুরাতন বা মধ্য অবস্থায় অণ্ত- 
কোষ রৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা ও অন্যান্ত লক্ষণ বিদ্যমান 



৮০৩ ময়ুর্বেদ-শিক্ষা । 

থাকিলে, এই তৈলদ্বার। অন্ুবাসন বস্তি অর্থাৎ পিচকারী সপ্তাহান্তর প্রয়োগ 

করিবে । ইহাতে কোষ্ঠন্তদ্ধি হইয়া বায়ু অন্ুলোয হইলে, বেদনা ও 

ফুলা হাস হয়। ব্রব্রোগের পুরাতন অবস্থায় এ তৈল দ্বারা এরপ ক্রিয়। 

করিবে । আনাহ, অশ্মরী ও গুল্ম প্রভৃতি রোগে এই তৈলের পিচকারি 

প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়। 

সৈদ্ধবাদ্য তৈল। এরগুতৈল /৪ সের যথানিয়মে মুচ্ছণীপাক করিবে। কক্্রব্য-_ 

সৈদ্ধবলবণ, যদনফল, কুড়, গুল্ফা, বেতন, বচ, বালা, ঘষ্টমধু, বামনহাটা, দেবদারু, 

শুঠ, কট্ফল, কুড়, অশ্বগন্ধা, চৈ, রক্তচিতা, শঠী, বিডঙ্গ, আতইফ, তেউড্রীযূল, রেণ,কা, 

নীলবুহ্না, শালপাঁণী, বেল্ট ঠ, বনযমানী, পিপুল, দস্তীমূল ও রাশ্্রী॥ এই সকল দ্রব্য মিলিত 

/১ সের। পাকার্২-জল ১৬ সের। ঘথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছায়া! লইবে। 

র্হত সৈন্ধবাদ্যতৈল । অন্্ররদ্ধিরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় 

কোষ ভ্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইপে এবং ভাহাতে বেদনা ও ফুলা থাকিলে, এই 

তৈল প্রতিদিন উষ্ণছুপ্ধপহ সেবন করাইবে এবং এই তৈল দ্বারা সপ্তাহান্তর 

পিচকারি প্রয়োগ করিবে । ব্ররনরোগের পুরাতন অবস্থায় ইহা সেবন 

করাইলে উপকার হর । 
বৃহৎ সৈন্ধবাদা তৈল! প্রস্ততবিধি ৬১৬ পৃষ্ঠায় ভুষ্টব্য | 

গন্ধর্ববহস্ততৈল | অন্দ্ধিরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থান বিরেচক 

ও অন্টান্ত উষধ সেবনছ্।র| রোগীর বিশেষ উপকার ন! হইলে এবং অগ্ত- 

কোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বায়ুপুর্ণ হইলে, এই টৈতল রোগীকে উষ্ণছুগ্ধসহ 
সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, বায়ু অন্ুলোষ হয় 

এবং রোগ হাস পায়। অল্পমাত্রায় সেবনে দাস্ত পরিষ্কার ন! হইলে, ক্রমশঃ 

মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। 

গন্ধর্বহস্ত তৈল। এরগুতৈল /৪ সের । বথানিয়মে মুচ্ছ্ণাপাক করিবে | ক্কাথ্যদ্রব্য-- 

এরগমুল ১২1০ সেরঃ জল ৬৪ ০সর? শেন ১৬ সপের। শাঠ ১২]০ সর, জল ৬৪ সেরে, 

খেষ ১৬ সের। যবধান /৮ সের, জল ৬৪ পের, শেষ ১৬ সের। গোডুপ্ধ ১৬ সের। 

কক্দ্রব্য-_-এরগুমূল ৩২ তোলা ও আদা ২৪ তোলা । যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া 

লইবে। মান্র। ॥* তোলা হইতে ১ তোলা । 

মধ্যমনারায়ণতৈল । অস্তদ্ধি ও বাতিক, পৈত্তিক বা মুত্রজ বৃদ্ধি- 



বৃদ্ধি, অল্পবৃদ্ধি ও ব্রপনরোগ-চিকিৎসা ৮০১ 

রোগে অগ্তকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদন। ও ফুল! থাকিলে, 

এই তৈপ ভষ্জহুপ্ধপহ ৩০।৪০ ফৌট] বা ততোধিক মাত্রায় রোগীকে সেবন 

করিতে দিবে এবং সপ্তাহান্তর এই তৈলদ্বারা বন্তি-প্ররোগ অর্থাৎ পিচ.কাৰী 
প্রদান করিবে। 

মধ্যযনারায়ণ তৈল। প্রন্ততবিধি ৬২৩ পৃষ্ঠার দ্রষ্টবা | 

ব্রর ও বৃদ্ধিরোগে- সর্ববাঙ্গবেদনা-চিকিৎসা। 

বাতগজান্ুশ | বাতিক, পৈত্তিক, শ্রেম্সিক বা রক্তজ বৃদ্ধিরোগে 

অথবা ব্রত্নরোগের প্রথম ব। মধ্যাবস্থার রোগীর গাত্রবেদন। প্রবল হইলে, 

ইহার ১ বটী আদাররপ ও মধুপহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। 

বাতগজান্কুশ | প্রস্ততবিধি ২৩ পুষ্ঠার দরষ্টুবা। 

মহাবাতগজানুশি । বাতিক" প্েম্সিক, ও রক্তজ বৃদ্ধি বা ব্রপ্নরোগের 

প্রথম বা মধ্যাবস্থার রোগীর গ্রপ্থি্থলে প্রবল বেদন। হইলে, এই ওবধ আদার 

রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে ।' 

মহাবাতগজান্কুশ। প্রস্ততবিধি ৬০৩ পৃষ্ঠায় জ্রষ্টব্য। 

ব্রপ্ন ও বৃদ্ধিরোগে-ম্বর-চিকিৎস। | 

মৃত্যুঙ্জয়রস | বাতিক, পেত্তিক, প্রেক্মিক ও মেদোজ বৃদ্ধি ব! ব্রন- 

রোগের প্রবলাবস্থায় রোগীর জ্বর প্রবল হইলে, এই ওষধ আদার রস ও মধূ- 
সহ প্রাতে এবং অবস্থাতেদে রাত্রিতে দেবন করিতে দিবে । 

মৃত্যুগ্তর রস। প্রস্ততবিধি * পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টবা। 

জয়াবটী। বাতিক, পৈত্তিক, রক্তজ ও মৃত্রজ বৃদ্ধিরোগের প্রবলাবস্থায় 

জ্বর প্রবল হইলে, ইহার ১ বটা প্রাতে এবং অবস্থাভেদে সন্ধ্যাকালে পানের- 
রস ও মধু ব। আদার রস ও মধুপহ সেবন করিতে দিবে । ' 

জয়াবটা। প্রন্ততবিধি ১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 

রূৃহৎ পিপ্লল্যাগ্য কাথ | বাতিক, ্নৈম্মিক ও মেদোজ বৃদ্ধিরোগের 
চি 



৮০২ আয়ুর্ধেবেদ-শিক্ষা | 

প্রবলাবস্থ/য় জ্বর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে এবং তৎ্সঙ্গে গাত্র-বেদন। 

বিদ্ধমান থাকিলে, এই ক্কাথ বোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। 

কুহৎ পিগ্পল্যাছ্য কাঁথ। প্রস্ততবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় ভুষ্টবা | 

বৃদ্ধি, অস্ত্রবৃদ্ধি ওব্রয়রোগে- পথ্য । 

বৃদ্ধিঃ অস্্রবৃদ্ধি ও .ব্রপ্নরোগের নৃতনাবস্থায় ব্োগীর জ্বর, কাস প্রভৃতি 

লক্ষণ প্রবল হইলে, তাহাকে লঘুপধ্য প্রদান কৰিবে; কিন্তুজরাদি উপদ্রব 
হাস পাইলে ব৷ অল্প জর থাকিলে, মধ্যাহ্ছে অন্ন ও রাত্রিতে সহামত গমের বা 

মুজীর রুটী আহার করিতে দিবে। পুরাঁতন রক্তশালি তওুলের অন; 

জিনাত খাড়া, পটোল, কচি বেগুণ, মূলা, গব্যত্বত, উষ্চজল এবং আমবাত 

বে!গে যে সমস্ত দ্রব্য সুপথ্য। তাহাই বৃদ্ধি ও অন্ত্রবদ্ধিরোগে ব্যবস্থা। দধি, 

মাষকলাই, যৎস্য, দুগ্ধ, পিষ্টক, পুইশাক ও গুরুপাক দ্রব্য এই রোগে কুপথ্য, 

সুতরাং পরিত্যাগ করা কর্তব্য। 

শ্লীপদরোগ-চিকিৎসা 
শ্লীপদের সাধারণ লক্ষণ | প্রথমতঃ জবের সহিত কুচ.কিতে শোথ 

উৎপন্ন হইয়] ক্রমশঃ পদে উপস্থিত হইলে, তাহাকে শ্রীপদ অর্থাৎ গো 

কহে। ূ 

বাতিক শ্লীপদের লক্ষণ ॥ বাতজ শ্লীপদ' কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ; প্ফুটিত ও 
তীব্রবেদনাযুক্ত হয়, ইহাতে সহসা বেদন। উপস্থিত হয় ও সর্বদা জবর থাকে। 

পৈত্তিক শ্লীপদের লক্ষণ । পৈত্তিক শ্লীপদদ কোমল, পীতবর্ণ ও 

দ্বাহযুক্ত হয় এবং তাহাতে জর প্রকাশ পার। 

শ্লেমক্মিক শীপদের লক্ষণ | শ্ৈথ্বিক শ্লীপদ্দ কঠিন, চকৃচকে, শ্বেত 

বা পাঞঁবর্ণ এবং ভারযুক্ত হইয়! থাকে। | 

শ্লীপদের অসাধ্য লক্ষণ । যে শ্লীপদ উইয়ের সত পের ন্যায় বহু শিখর 
যুক্ত এবং কণ্টকবৎ গ্রন্থিঘবারা ব্যাপ্ত ও বৎসরাতীত হইয়াছে তাহা অসাধ্য, 



শীপদরোগ-চিকিতসা | ৮০৩ ূ 

অথব! আ্াবযুক্জ এবং অত্যন্ত বন্ধিত ও পূর্বোক্ত সমস্ত লক্ষণযুক্ত শ্লীপদরোগও 

অপাধ্য। রি 

শীপদরোগ-চিকিৎসা-বিধি। 

শ্লীপরদরোগকে চলিত কথার থোদ কহে। পদ শিলাবঘ অর্থাৎ প্রস্তরের 
হ্যায় হইলে, তাহাকে শ্লীপদ্দ কহে, কিন্তু অনেকে ইহা স্বীকার করেন না, 

তাহার! বলেন- কেবল পদেই শ্রীপদ হয় নাঁ,হস্ত, কর্ণ, নেত্র শিশ্ন) ওষ্ঠ 

এবং নাসাতেও রোগ উৎপন্ন হয়; পরন্তর গ্রীবা, জজ্ঘা, উরু, কুচ.কি। 

পদ, জক্র এবং হস্তস্থিত শ্রীপদ মাংস ও মেদাশ্রিত। অতএব কেবলমাত্র 

পদ্দেই শ্লীপদ্র উৎপন্ন হয় একথার সার্থকতা দৃষ্ট হইতেছে না। 

জলের দোষই শ্লীপদ্রোগের একটা মুখ্য কারণ। বে দেশে নদী, খাল 

প্রভৃতির অভাব এবং বদ্ধ কূপ বা পাতকুয়ার জলই যাহাদের একমাত্র পানীয় 

অথবা পচা দুর্গন্ধবিশিষ্ট কিবা! পঞ্চিল জল যাহারা সর্বদা] পান করে 

কিন্বা শ্রীন্মাদি সমস্ত ধতুতেই যে দ্রেশ স্বভাবত: শীতল, সেই সমস্ত দেশে 

প্রায়শঃ ্ীপদরোগ উৎ্পন্ন হইয়! থাকে । 

শ্রীপদ ও আমবাতের মধ্যে বাহ্ লক্ষণে অনেক সাত আছে, আমবাতে 

পাঁয়ের সমপ্ত অংশে শ্লীপদের ন্তান্ধ ফুল? প্রকাশ পার না, পায়ের গ্রন্থি বা গাইট 

সমূহে অধিক বেদনা ও ফুল। প্রকাশ পাইতে দেখ! যায়ঃ কিন্ত শ্লীপদরোগে 

পায়ের সমস্ত অংশ প্রস্তর খগুব প্রতীয়মান হয় এবং বাতাদি দোষভেদে 

শলীপদের নানা প্রকার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। আমবাতের ন্ায় শ্লীপদরোগেও 

কোষ্ঠবদ্ধত। বিগ্ভমান থাকে । আমবাত সন্ধিগত হইলে এবং রোগী এ রোগে 

সম্যকরূপে আক্রান্ত হইলে, গমনাগমনশক্তি একবারে লোপ হয়ঃ কিন্তু 

শ্লীপদরোগের বৃদ্ধির অবস্থায়ও রোগীর গমনাগমনশক্তির এরূপ নষ্ট হয় না। 

আমবাঁতে যেরূপ জর প্রকাশ পায়, শ্রীপদেও সেইরূপ জর হইয়া থাকে। 

কিন্তু উতয়রোগের উঁধধ প্রায় তুল্যগুণবিশিষ্ট, যে সকল ওষধে আমবাত 

নষ্ট হয়, তাহার অনেক ওষধে শ্লীপদ প্রশমিত হয় এবং শ্লীপদনাক অনেক 

ওধধে আমবাত নষ্ট হয়। 
বাতিক, পৈত্তিক ও গ্সৈগ্িক এই ত্রিবিধ শ্লীপদ্েই শ্লেম্সার আধিক্য 
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থাকে, যেহেতু পদের তার ও স্ফীতত শ্রেম্সা তিন্ন প্রকাশ পায় না। সর্ধ- 

প্রকার শ্লীপদরোগে কোষ্ঠশোধক ওষধ প্রয়োগ একান্ত কর্তব্য, কারণ 

অহিতাচরণ বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ হইলেই রোগ বৃদ্ধি পায়, সুতরাং যাহাতে 

প্রত্যহ ২1৩ বার দ্রাস্ত হয়, এরূপ ওঁধধ প্রতিদিন ব্যবস্থা করিবে, তগ্বযতীত 

বাতগ্নেক্স-নাশক অন্রপানীয় এবং বাতাদ্দি দোবভেদে প্রলেপ প্রয়োগ করাও 

একান্ত প্রয়োজন । বাহ প্রণেপ ও আত্যন্তরিক গুধধ উভয়ই এক সময়ে 

প্রয়োগ কর। উচিত; তাহা হইলে সমধিক উপকার দর্শে। রোগ পুরাতন 

হইলে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিয়ম পালনপুর্ধক বধ সেবন না করাইলে, এই 
রোগ প্রায়শঃ দূরীভূত হর না, অনেকস্থলে একবার কিঞ্চিৎ হাস হইয়া পুনরায় 
বদ্ধি পাইতে দেখা যায়। 

বাতিক শ্লীপদরোগের প্রথমাবস্থায় বায়ুর প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এবং 
কোষ্ঠবদ্ধত। থাকিলে, উষ্ণ স্বেদ প্রয়োগ করিবে এবং বৃহৎ সিংহনাদ গুগ. গুলু 

২৩ দিন অন্তর প্রাতে সেবন করিতে দিবে, উহ্াদ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে; 

রোগ অনেকাংশে মন্দীভূত হয়; অনন্তর মদনাদি প্রলেপ বা সিদ্ধার্থ- 
প্রলেপ প্রয়োগ এবং তৎ্সঙ্গে মহারান্নাদ্রিকাথ ও কণাদিচুর্ণ বা পিপ্লল্যাদি- 

চুর্ণ রোগীকে প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে, এইরূপ নিয়মে প্রলেপ ও ওষধ 
প্রয়োগদ্ধারা অল্পদিনের শ্রীপদ শীন্ব হান পাইরা থাকে । রোগ পুরাতন 

হইলে, কো্ঠশুদ্ধির জন্য দুই দিন অন্তর প্রাতে বৃহৎ সিংহনাদগুগ গুলু ও 

অন্তান্তদিন পরাতে আমবাতারি বটিকা সেবন করিতে দিবে এবং বৈকালে 

কৃষ্ণাদ্ভমোদক বা পিগ্নল্যা ছ্চুর্ণ প্রন্ৃতি ওবধ প্ররোগ ফরিবে ও পায়ে পুর্ব্ববৎ 

প্রলেপ প্রদান করিবে; কিন্তু রোগ বত্সরাতীত হইলে এবং রোগীর 

প্রায়শঃ কোষ্ঠবন্ধতা থাকিলে, পূর্ববোক্জ ওষধ এবং শ্লীপদ্কেশরী প্রত্যহ 
রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ ও প্রলেপ প্রদান অতি 

আবশ্তক ; অন্তর শ্লীপদ কিঞ্চিৎ হাপ হইলে রোগীকে প্রত্যহ বিডঙ্গাদি- 

তৈল ২০৩০ ফোঁট। মাঞ্জায় পান ও মর্দন করিতে দিবে । বাতিক 

শ্লীপদ গুল্ফদেশের চারি অঙ্গুলি উপরে শিরা বিদ্ধ করিলে সমধিক 

উপকার হয়। 

পৈত্তিক শ্রীপদরোগে নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তন্মধ্যে 
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প্রবৃদ্ধাবস্থায় দাহ ও এ স্থান হইতে আব প্রায়শঃ নির্গত হয়| রোগের প্রথমা: 

বস্থায় প্রলেপ প্রদান কর। আবশ্তক। মঞ্রিষ্ঠাদিলেপ ব। বলাগ্ভলেপ যথানিয়মে 

প্রত্যহ প্রয়োগ করিবে এবং জ্বরাদি উপদ্রব থাকিলে, জরদ্প ওধধ প্রদান 

করিবে । রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, এরগতৈলে ভক্িত হরীতকীচুর্ণ গোমৃত্র- 

সহ সেবন করিতে দিবে অথব। শ্লীপদ-গঞজ্জকেশরী প্রত্যহ সেবন করাইবে । 

রোগ পুরাতন ও হ্রীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, রোগীকে অন্ততঃ সপ্তাহে ২১ বার 

বৃহৎ সিংহনাদগুগ গুলু এবং শ্রীপদ আব ও দাহ্যুক্ত হইলে অনুতাদিকাথ 

সেবন করান কর্তব্য । এই অবস্থায় ভ্রিকটাদিচুর্ণ, কৃষ্তাগ্যমোদক প্রভৃতি 

ওষধ সেবন করাইলেও সমধিক উপকার হয়। উপদ্রবসমূহ হ্রাস হইলে; 

রোগীকে সৌরেশ্বর্ত প্রতিদিন সেবন করিতে দ্রিবে ; এই নিয়ন্মে দীর্ঘকাল 

চিকিৎসা দ্বারা ব্লোগ হাস পাইবা থাকে । গুল্ফের অধোঁগত শিরাবিদ্ধ 
করিয়৷ দিলে এই রোগ হাপ হর। 

শ্লেম্মিক শ্রীপদরোগে রোগীর শ্রীপদ-স্থানে উষ্ণস্বেদ এবং সিদ্ধার্থ প্রলেপ 

প্রয়োগ করিবে । রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, আমবাতাদি বটিক] ব৷ শ্লীপদ- 

গজকেশরী প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। ত্রিকট। দিচুর্ণ, কণাদিচুর্ণ বা 

পিপ্নল্যাগ্চুর্ণ ও.মহালদ্দীবিলান রোগীকে যথারীতি সেবন করাইবে। জ্বর 

থাকিলে মৃত্যুঞ্জয় রস বা মহাজবাদ্ুশ প্রভৃতি ওষধ ব্যবস্থা করা আবশ্যক । 

রোগ পুরাতন হইলে এবং কোন্ঠবদ্ধ থাঁকিলে, সপ্তাহে ২১ দিন ভীক্ষবিরেচক 

ওধধ এবং এ সমস্ত চর্ণ ও বটিক1 রোগীকে যথানিয়মে সেবন করিতে দিবে 

এবং অঙ্তুষ্ঠের প্রধান শিরা বিদ্ধ করিয়। দিবে । 

মেদ ও মাংসাশ্রিত শ্লীপদরোগে মহালক্মীবিলাস বা শ্রেম্ম-শৈলেন্দ্রর ম 

এবং নিত্যানন্দরস ও সৌরেশ্বর দ্বৃত প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে । মৃদু বিরেচক 
ওবধ ও ত্রিকট।াদি চুর্ণ, কৃষ্ণাদি চূর্ণ বা কৃষ্ণাদ্য মোদ্রক প্রভৃতি ওষধও মেদ 
ও মাংসাশ্রিত শ্লীপদরোগে সমধিক উপকারী । 

শ্লীপদরোগে--ওষধ। 

ুস্ত রাদিলেপ। গ্সৈশ্মিক শ্লীপদ কঠিন ও শ্বেত বা পাগুবর্ণ পরিলক্ষিত 
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হইলে, এই প্রলেপ রোগস্থানে প্রত্যহ প্রয়োগ করিবে। রোগের প্রথম, 
মধ্য বা পুরাতন সর্ধাবস্থা়ই ইহা উপকারী । 

ুস্ত,রাদি লেপ। ধুতুরামূল, এরওমূল, নিশিন্দা, শ্বেতপুনর্ণবা, শজিনা ও সরিষা; এই 
সকল দ্রব্য সম ভাগে লইয়া একত্র মর্দন করিবে। 

মঞ্জরিষ্ঠাদি প্রলেপ । পৈত্তিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে 
দাহ বা জ্রাব প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, রোগের প্রথম ব| মধ্যাবস্থার ইহ! 

প্রয়োগ করিবে । 

মগ্রিষ্ঠাদি প্রলেপ । মগ্রিষ্ঠা, বাষ্টমধূ, রাস্তা, কেলেকড়া ও পুনর্ণা, এই সকল সনন্াগে 

লইয়া কীজিতে মর্দন করিবে । 

সিদ্ধার্থ প্রলেপ । বাতিক ব! খ্ৈদ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে 

এবং তাহাতে বেদনা ও যন্ত্রণ! বিদ্্যযাঁন থাকিলে, অথব। এ্রস্থান কঠিন বোধ 

হইলে, এই প্রলেপ প্রতিদিন প্রয়োগ করিবে, রোগের প্রথম বা যধ্যাবস্থায় 

ইহা? অতি উপকারী । 

সিদ্ধার্থ প্রলেপ । শ্বেতসরিষ], শজিনা, দেবদার ও শুঠ3 এই কয়েকটি দ্রব্য সভাগে 

লইয়! গোষুত্রে মর্দন করিবে । 

বলাছ্াপ্রলেপ | বাতিক বা শ্্ৈম্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং 

তাহাতে বেদনা, অসহ্য যন্ত্রণা, দাহ, জর ও শ্রাব প্রস্তুতি বিদ্যমান থাকিলে, 

রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থার এই প্রলেপ প্ররোগ করিবে, পুরাতন অবস্থায়ও 

ইহা! ব্যবহারে উপকার হর । , 

বঙ্গাদ্র প্রলেপ। বেড়েলামূল, তালসাড়ার রসে মর্দন করিয়া লইবে। 

মদনাদি প্রলেপ । বাতিক ও গ্নৈম্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে 

এবং তাহাতে বেদনা, দাহ ও যন্ত্রণা অনুমিত হইলে, এই প্রলেপ প্রতিদিন 

প্রয়োগ করিবে, ইহ! রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থার প্রবোগ করিলে, সমধিক 

উপকার হয়। 
মদমাদি প্রলেপ | ময়নাফল, মোষ ও সামুদ্রলবণ; এই সকল ভ্রব্য সমভাগে লইয়া 

মহিষ দুষ্ষের ননীতে মর্দন করিবে । 

শীখোটক কাথ। মাংস ও মেদোদোষে গ্রীবা, কুচকী ও জজ্ঘা 
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প্রভৃতি স্থানে শ্লীপদ্ প্রকাঁশ পাইলে, এই কাথে গোমুক্ধ মিশ্রিত করিয়া 

রোগীকে সেবন করাইবে। 

শাখোটক ক্কাথ। শেওড়ীছাল ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোল! । 

মহারাক্সাদি কাথ | বাতিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে 

অসহা বেদনা, বন্তুণা ও রোগীর জ্রতাব প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ক্কাথ 

তাহাকে মেবন করিতে দিবে। ইহাতে শুঠচর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া প্রয়োগ করা 
ঘায় এবং ইহ] সেবনে শ্ৈদ্িক শ্লীপদের উপকার হয়। 

মহারাক্নাদি ক্লাথ। প্রস্ততবিধি ৫৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

কণাদিচুর্ণ। বাতিক বা শ্নেম্সিক শলীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং 
তাহাতে বেদন।) ন্ত্রণ। ও ভারবোধ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ কাজির 

সহিত সেবন করাইবে। 

কণাদি চুর্ণ। পিপুল, বট, দেবদারু, পুনবা ও বেলাল; ইহাদের চূর্ণ সম্ভাগ এবং 

নর্বসমান খখাবিধি শোধিত বিস্তারক্ষ বাজ চূর্ণ; এই সকল একত্র মিশ্রিত করিবে। 
মাত্রা ৩ রতি। 

পিপ্পল্যাছচুর্ণ । বাতিক বা খ্নৈত্মিক শ্রীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং 

তাহাতে বেদন', যন্ত্রণা বা ভারবোধ হইলে, এই চুর্ণ রোগের প্রথম বাঁ ম্ধ্যা- 
বন্থায় কাজিসহ রোগীকে সেবন করিতে দ্িবে। 

পিপপল্যাগ্ চুর্ণ। পিপুলঃ হরীতকী, আমল!» বহেড়া, দেবদার, শুঠ ও পুনর্ণবা ; ইহা- 

দের প্রত্যেকের চুর্ণ ১৬ তোল! ও বথারীতি শোধিত বিস্তারক বীজচুর্ণ ১১২ তোলা লইয়া 

মিশ্রিত করিবে | মাত্রা ।* অ।ন|। 

ভ্রিকটাাদিচ্ণ | বাতিক বা শ্রৈষ্মিক নীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে 

এবং তাহাতে বেদনা, যন্ত্রণা ও ভারবোধ এবং রোগীর জরতাব প্রকা* 

পাইলে, এই ওষধ কাজির সহিত তাহাকে সেবন করিতে দিবে । ইহা! সন্ধি- 

গত আমবাতে অর্থ।ৎ হস্তপরাদির সন্গিস্থানে বেদন1! ও ফুল! থাকিলে, অতি 

উপকারী । 
ত্রিকটাদি চর্ণ। শু, পিপুল» মরিচ, হরীতকী, আমলাঃ বহেড়া, চই, দারুহরিপ্র 

বরুণছাল, গোক্ষুর, মুঙডরী, গুলক্চের পালো ॥ এই সকল ভ্রব্যের চুর্ণ সমভাগ এবং সর্ববসম* 

শোধিত বিস্তারক বীজচুর্ণ, এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা |" আনা। 
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কুষ্ণাগ্ধমোদক | বাতিক শ্লীপদ বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে 

বেদনা, যন্ত্রণ। ও অন্যান্য উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধধ রোগীকে সেবন 

করিতে দ্িবে। রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় ইহা অতি উপকারী। 

অন্থুপান--জল । 

কৃষ্ধাগ্ত যোদক। পিপুল ২ তোলা, রক্তচিতা ৪ তোলা ও দন্তীমুল ৮ তোলা; এই সকল 

দ্রব্যের চূর্ণ এবং ২০টা হ্রীতকীর চুর্ণ ও পুরাতন গুড় ১৬ তোলা একত্র করিয়া উপযুক্ক 

মধুসহ মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ।* আনা। 

আমব[তারিবটিকা বাতিক বা শ্রৈম্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে 

এবং তাহাতে বেদনা, যন্ত্রণ| ও অন্ঠান্য উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ 

রোগীর কোঁষ্ঠবদ্ধতা বিগ্ঠমান থাকিলে; এই গুঁষধধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে 

দিবে। ইহা নূতন ও পুরাতন উততয় অবস্থায়ই প্রযোজ্য । 
আমবাতারি বটিক]| প্রস্ততবিধি ৬০৪ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য। 

বৃহৎ সিংহনাদ গুগ্গুলু। বাতিক, পৈভভিক বা শ্লৈম্মিক শ্লীপদ 

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে ধেদনা, অপহা যন্ত্রণা, ভারবোধ ও তৎসঙ্গে 

কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি থাকিলে, এই ওুঁধধ রোগীকে জলপহ প্রাতে সেবন 

করিতে দিবে । অবস্থাতভেদে সপ্তাহে ২৩ দিন প্রয়োগ করিবে। 

বৃহৎ সিংহ্নাদ গুগ গুলু। প্রস্ততবিধি ৫৯৮ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্্বযা। 

শীপদ গজকেশরী । বাতিক, পৈত্তিক ও শ্ৈম্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধি- 

প্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, আলা, অসহা যন্ত্রণা ও তারবোধ প্রস্তুতি 

প্রকাশ পাইলে, এই উুঁধধ সেবন করিতে দিবে । ইহা কোষ্ঠশোধক, রোগের 

মধ্য ব! পুরাতন অবস্থায়ও উপকারী । প্রীহারোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ ও জর 

বিগ্ধমান থাকিলেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে । অন্ুপান-উঞ্জজল। 

স্নীপদগজকেশরী । শু, পিপুল, মরিচ, বিষ, ঘণানী, রস, গন্ধক, রক্তচিতা, ননঃশিলা।, 

সোহাগার থৈ ও শোধিত জরপালবীজ ; এই সকল দ্ব্য সমভ।গে লইয়া! ভীমরাজ, গোক্ষুরঃ 

জন্বীর গু আদার রসে বখাক্রমে মর্দন করিবে । বটী২ রতি । 

নিত্যানন্দরল | বাতিক, পৈত্তিক, প্লেক্সিক এবং মেদ ও মাংসগত 

্লীপদরোগে, শ্লীপদে বেদনা, দাহ, যন্ত্রণা, তারবোধ ও আব প্রকাশ পাইলে? 
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এই গুঁষধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । শ্রীপদ রোগের. মধ্য ব৷ পুরাতন 

অবস্থায় এবং অর্ধ,দ, বাতরক্ত প্রভৃতি রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। 
অন্ুপান-- জল । 

নিত)ানম্মরস। হিঙ্গুলোখরস, গন্ধক, তাম, কীসা, বঙ্গঃ হরিতাল, তুতিয়া, শঙ্খ ভম্ম, 

কড়িভস্ম, শু, পিপুল। মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, লৌহ, বিড়ঙগ, বিটুলবণ, 

সৈষ্ধবলবণ, সৌবচ্ঠল॥বণ, করকচ লবণ, সান্তারলবণ, চৈ, পিপুলমূল, ধনিয়া, বচ, শঠী, 

আঁকনাদি, দেবদারু, এলাইচ, বিস্তারক বীজ, তেউড়ীমূল, রক্রচিত। ও দস্তীমূল; এই 

সমুদয়ের চুর্ণ সমভাগে লইয়। হরীতকীর কাথে নর্দন করিবে। বটী ৫ রতি। 

_ মহালক্ষমীবিলাস | শ্রমিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, অত্যন্ত শক্ত ও ভার- 

বিশিষ্ট হইলে এবং তজ্জন্য জ্বর, কাস প্রস্তুতি বিদ্যমান থাকিলে, এই এ্রধধ 
পানের রপ ও মধুনহ রোগীকে দেবন করিতে দিবে, রোগেন প্রথম, মধ্য 

ব। পুরাতন সর্ধাবস্থায়ই ইহ] প্রয়োগ করা বায়। 

মহাঁলক্মীবিলাস | প্রস্ততবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

সৌরেশ্বরঘৃত। বাতিক, পৈত্িক এবং মেদ ও মাংসাশ্রিত শ্লীপদ 

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনাঃ যন্ত্রণা, দাহ ও আব থাকিলে, রোগে 

মধ্য ব1 পুরাতন অবস্থায় এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহ। সর্ব, 

বি শ্রীপনরোগে* এবং অপচী, গগুমালা? মর্ব,দ ও অরবদ্ধ প্রতি রোগেও 
বিভিন অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। অনুপান--ুপ্ধ। 

সৌয়েশ্বর ঘুত। গব্যঘৃত /৪ সের । যথানিয়মে মুচ্ছণপ!ক করিবে । ক্বাখ্যত্রব্য-_বিবছাল, 

শোপণাছাল, গাস্থারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বুহতী, কণ্টকারী 
ও গোক্ষুর ; এই সকল ভ্রধ্য সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেব/৪ সের । কাজি 

/8 সের । দধের মাত /৪ সের । কক্কদ্রব্-_-নিপিন্দা, দেবদারু, শু ঠ, শিপুল, মরিচ, হরীতকী, 

আমলা, বহেড়া, বিটুলবণ, সৈন্ধবলবণ৭, সান্ভার লবণ, করকচ.লবণ, সৌবচ্চল লবণ, বিড়ঙ্গ+ 

রক্তচিতা, চৈ, পিপুলমুল, গুগগুনু, ধনিয়া, বচ, ববক্ষার, আকনাদি শঠী, এলাইচ ও 
বিস্তারক-বীজ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। ঘথানিয়মে ৃতপ।ক করিয়া ছাকিনা লইবে। 

মাত্রা! ॥* তোলা হইতে ১ তোলা। 

বিড়ঙ্গাদিতৈল। বাতিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, পুরাতন অথবা বেদনা 
ও যন্ত্রণাবিহীন হইলে, এই তৈল রোগস্থানে মর্দন এবং উষ্ণ ছুপ্ধ-সহ সেবন 

করিতে দ্িবে। 

৩৯ 
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বিডঙ্রাদি তৈল। তিলতেল / সের। যথানিয়ষে যুচ্ছপাক করিবে! কক্ত্রবা-- 

বিড়্গ,যরিচ, আকন্দমূল, শু ঠ, রক্তচিত', দেবদারু, হোগলা, বিট লবণ, সৈল্ধবলবণ, সৌঁবর্চিল- 

লবণ, কীরকচ লব? ও সান্তারলবণ; এই সকল ভ্রবা মলিত /১ সের, পাকার্থ জল যোল- 

সের | যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 

শ্রীপদরোগে__ভ্র-চিকিৎসা । 

মৃত্যুঞ্জয়রস। বাতিক বা শ্লৈদ্সিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্ঞন্ত 

জ্বর বৃদ্ধি পাইলে, এই ওধধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় পানের রস ও যধুসহ সেবন 

করিতে দিবে । 

মৃত্যুপ্রয় রসু। প্রস্ততবিধি ৭ পৃষ্ঠায় দ্রব্য 

জয়াবটা | পৈত্তিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্ত প্রবল জর 

প্রকাশ পাইলে, এই উষধ পানের রদ ও মধুসহ সেবন করাইবে। 
জয়াবটী। প্রস্ততবিধি ১০ পৃষ্ঠায় জরষ্টবা। 

গোধাবতী যোগ । শ্লীপদরোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য অল্প জর 

অনেক দিন হইতে প্রকাশ পাইলে, এই বধ জলসহ সেবন কবিতে দিবে । 
গোধাবতী ঘোগ। গোয়ালিয়ালতার্ন মূল ১ ভাগ ও মাঁৰকলাই ৩ ভাগ একত্র জলসহ 

পেষণ করিয়া লইবে | মাত্রা ॥* তোলা । 

মীপদরোগে_ পথ্য | 

 হ্লীপদ্ঘরোগে জরাদি প্রবল হইলে, লঙ্ঘন বা লনুপথ্য ব্যবস্থা করিবে। 
জবর পুরাতন হইলে, মধ্যান্থে অন্ন ও রাত্রিতে লঘুপাক পথ্য দিবে। এই- 
রোগে সাধারণতঃ পুরাতন হষ্টিক বা রক্তশালি তওুলের অন্ন এবং কুলথ- 
কলায়। পটোল। বেগুণ, শঙ্গিনার ডাটা, করলা, পুনর্ণবা, কচিমুলা, পল্তা, 
ডুমুর ও অগ্ঠান্ঠ গ্রেক্সনাশ্ক দ্রব্য রোগীকে তোজনার্থ প্রদান করিবে। 
উষ্ণজলে স্নান ও উষ্ণ জল পান শ্লীপদরোগে উপকারী । 

পিষ্টক, দধি, ছানা, মৎস্য, গুড় ও অন্তান্ত মিদ্রব্য শ্লীপদরোগে অপথ্য, 
সুতরাং পরিত্যাজ্য | 



কার্য, স্থৌল্য ও মেদৌরো্ী-চিকিৎসা। ৮১১ 

কার্য, স্থৌল্য ও মেদোৌরোগ-চিকিৎসা | 

কার্শ্যের নিদান পুর্ববক লক্ষণ । দুষিত বাযুং রুক্ষ অন্ন ও পানীয়, 

উপবাস, অতি অল্প তোজন, অত্যধিক বমন ও বিরেচন, শোক ও মল- 

মত্রাদির বেগ-ধারণ, নিদ্রার বেগ ধারণ, নিরত রোগ-বন্তরণা, প্রত্যহ মৈথুন, 

ব্যায়াম, পরিমিত তোজনের অল্পতা, ভয়, ধন ও বন্ধুবিয়োগাদি এবং চিন্তাঃ 

এই সকল কারণে শরীর কৃশ হইয়া! থাকে । পরস্ত কূশব্যক্তির কটি, উদর ও 

গ্রীবাদেশ শুষ্ক) সর্বঞ্গ শিরাজালে ব্যাপ্ত এবং চন্ম ও অস্থি শুষ্ক হয় 

এবং সর্বসন্ধি ও মুখ ক্রমশঃ স্কুল হইতে থাকে। 

স্থবোলোর লক্ষণ । মেদ ও মাংস অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়া ফি 

উদর ও শুন বৃদ্ধি পাইতে আরন্ত হয় এবং গমন-কাঁলে এ সকল স্থান চালিত 

হয়, ইহাকে স্্ৌল্যরোগ কহে । | 

মেদোরোগের নিদান পুর্ববক লক্ষণ। শারীরিক পরিশ্রমাসক্ত ও 
দিবা-নিদ্রাণীল ব্যক্তির শ্রেম্মাজনরু দ্রব্য ভোজন দ্বার! ভুক্তত্রব্যের সারতাগ 
হইতে যে রস উৎপন্ন হয়ঃ তাহ] পরিপাক না৷ হইলে, সেই মধুর অপক্ক রসের 
ন্নেহ হইতে কেদে নামক পদার্থের বৃদ্ধি হেতু এই রোগ উত্পন্ন হয়। এই' 

রোগেক্ষুদ্র শ্বাস; তৃষা; যু্ছা, নিদ্বাধিক্য, অকন্মাৎ উচ্ছীসাবরোধ, অবসন্নতাঃ 

কুধাবৃদ্ধি, ঘর, শরীরের দুর্গন্ধঃ বলের হাঁস ও মেথুনের অল্পত1 ; এই সকল 

লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

কার্য, স্থৌল্য ও মেদোরোগ-চিকিৎসা-বিধি। 
তুক্তদ্রব্য-স্থিত মধুর অপক রসের বৃদ্ধিবশতঃ তাহার স্নেহতাগ হইতে : 

মেদ উৎপন্ন হয়। মানব-শরীরে এই মেদের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে, রস ও. 

রক্তা্দি বাহি আোতঃসমূহ রুদ্ধ হয়, স্থৃতরাং শরীরস্থ অন্ান্য ধাতু পরিপুষ্ঠ' 

হইতে পারে না, পরন্ত মেদের বৃদ্ধিবশতঃ মনুষ্য সরল কার্য্যে অসক্ত হইয়া 
গড়ে। এই মেদ সকল প্রানীরই উদর ও সুক্্ অস্থি সমূহে অবস্থিত, 
এই জন্যই মেদস্বী ব্যক্তির উদর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে৷ তীক্ষাগি ব্যতীত প্রায় 

সমস্ত রোগেই ক্ষুধা-মান্য হইয়া থাকে, কিন্তু 'মদোরোগাক্রান্ত ব্যজির 



৮১২ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা | 

ক্ষুধা অতিশয় প্রবল হয়। তাহার কারণ কি1--প্রাঁকৃতিক ঘটনার উপর দৃষ্টি- 
করিলে সহঞ্জেই ইহার মীমাংসা! হইতে পারে | যেমন কুস্তকারের পয়ন 
কর্দমাবৃত হইলে, তন্মধ্যস্থিত বায়ুর বহির্গমন ক্রিয়া রোধ হয় এবং তজ্জন্ত 
পয়ন-মধ্যগত অগ্নি. প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ মেদোধাতুর বৃদ্ধি বশভঃ 
তাহার প্রবাহ সমূহ অবরুদ্ধ হওয়ায় বায়ু কোষ্ঠ-মধ্যেই অবস্থান করে, সুতরাং 

কোষ্ঠাগ্ি সন্ধুক্ষিত হইয়া ভুক্তদ্রবাকে শোষণ করে, এই জন্যই মেদশ্বী 

ব্যকির ভূক্তদ্রব্য শীত্রই পরিপাক হয় ও পুনর্ভোঙ্জনে আকাজ্ষা জন্মে । 

এই রোগে প্রত্যহ যথাসময়ে ভোজন করা! কর্তব্য, কারণ ভোজন-কালের 
ব্যতিক্রযবশতঃ নানাবিধ বাতজনিত পীড়া! উপস্থিত হইতে পারে। 

মেদোয়োগের সহিত কতিপয্ব ব্যাধি সচরাচর উৎপন্ন হইয়া থাকে, 
প্রমেহ বা বহুমূত্রা্দি রোগ ইহার সঙ্গে উৎপন্ন হইতে দেখা.যায় এবং এ 
সকল ব্যাধি প্রায়শঃ দুঃসাধ্য বলিয়। গণ্য হর়। অগ্নি ও বায়ুর অবরোধ বশতঃ 
কোষ্ঠ-বদ্ধতা, কটি, পৃষ্ঠ ও গ্রীব। প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রভৃতি উপসর্দ এই 

রোগে প্রকাশ পাইয়! থাকে । বায়ু ও মেদোধাতুর বৃদ্ধিবশতঃ ততৎ্সঙ্গে শ্েপ্সাও 

বৃদ্ধি হয় এবং অগ্নি হাস পাইয়! থাকে, তখন মেদোরোগ হইতে সামান্ত 

কারণে প্রমেহ ও বহুমৃত্রার্দ রোগ উৎপন্ন হইয়া! থাকে । মেংদাধাতুর অত্যন্ত 
বৃদ্ধি হইলে, অনেক সময় মনুষ্য কার্যে একেবারে অপক্ত হইয়া পড়ে, এই 

অবস্থায় শারীরিক পরিশ্রম, চিন্তা, মৈথুন, পথ-পর্যযটন, মধু-পাল ও রাৰ্রি- 
জাগরণ অতি উপকারী । এই রোগে যাহাতে প্রত্যহ ৩। ৪ বার দান্ত পরি-. 
সকার হয় ও অগ্নি সবল থাকে; এরপ-দ্্রব্য প্ররোগ করা কর্তব্য । 

রোগের প্রথমাবস্থায় বাঁত, পিত্ত ও শ্র্েক্সভেদে সিংহনাদ গুগ.গুলু বা 

বৃহৎ সিংহনাদ গুগগুলু প্রয়োগ করিবে। বাতশ্লেম্সাধিক মেদৌরোগের 

নৃতনাবস্থায় মধুসহ পঞ্চমূল্যাদি কাধ, চব্যাদি শক্ত, বা ক্র্যবণাদ্য শুগ-গুলু 

প্রভৃতি উধধ যথারীতি সেবন করাইবে। রোগ পুরাতন হইলে: 

বাড়বামিলৌহ, নবকগুগ_গুলু বা ব্যোধাগ্ভ শক্ত, প্রভৃতি উধ প্রয়োগ 
করিবে, পিত্ত বা পিত্ত শ্রলেম্াধিক্য থাকিলে, বিডঙ্গা্দি চূর্ণ, অমৃতাদি- 
গুগ গুলু প্রভৃতি গঁধধ সেবন করিতে দিবে, রোগ পুরাতন হইলে লৌহু- 

ববসগায়ন ; ক্র্যষণাগ্ভ লৌহ প্রভৃতি ওধধ সেবন করাইবে। এই রোগে, 



কার্য, স্থৌল্য ও মেদৌরোগ-চিকিৎসা। | ৮১৩ 

গাত্রে হুর্ন্ধ হইলে। পত্রাদিলেপ গাত্রে মর্দন করিতে দিবে, স্থৌল্য-নাশক 

গষধধ প্রয়োগেও গাত্রের দুর্গন্ধ হ্রাস পাইরা থাকে | মেদোরোগাক্রাস্ত- 

ব্যক্তির প্রমেহ ও বহুমূত্র প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, ক্রমশঃ মেদ হাস হয় 
বটে, কিন্তু এ সমস্ত রোগ মেদস্বী ব্যক্তির পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া থাকে; সুতরাং 
এ অবস্থায় এ সমস্ত রোগের চিকিৎসা করাও একান্ত কর্তব্য । 

মেদঃ ও মাংস এই উভয়ের বৃদ্ধি হইলে, মনুষ্য অতি স্ুুলকায় হয়, গমনা- 

গমনে ও শারীরিক পরিশ্রমে কট বোধ করে, সুতর।ং এ অবস্থায় সম্ভবমত 

শারীরিক পরিশ্রম ও মেদোরোগের চিকিৎসা! করা উচিত। মেদোনাশক 

ওউষধ সেবনে স্ৌল্য হাস পাইয়া থাকে । 
কার্শ্য অর্থাৎ কশত] বিবিধ কারণে উত্পন্ন হয় । দীর্ঘকাল পর্যযস্ত বাত- 

জনিত রোগ বিদ্যমান থাকিলে শরীর ক্রমশঃ রুশ হইতে থাকে । প্রমেহ, 
ধাতুক্ষয়াদি হইতে রুশতা প্রকাশ পায়। ধন, বান্ধবাদি বিয়োগে শোকবশতঃ 

কশতা জন্মে। যথাসময় সুনিদ্রা না হইলেও বায়ুর প্রকোপ বশতঃ শরীর 

ক্রমশঃ কশ হইতে থাকে; প্রত্যহ রতিক্রিয়৷ দ্বার শুক্রের ক্ষয় হইলে, 
শরীর বাতাধিক হয় ও অন্যান্ত ধাতুর ক্ষীণতাবশতঃ শরীর কৃশ হইয়া থাকে। 
মানব-শরীর কশ হওয়ার এইরূপ বিবিধ কারণ দুষ্ট হয়। কশতারোগে 
বাতপিত্তাদি ভেদে রসায়ন বা বাজীকবরণোক্ত ওষধ সেবন করাইলে। কুশতা 

দুরীভূত হয়, অনেক স্থলে মূলীভূত রোগনাশক ওষধ পেবনেও কৃশতা নষ্ট হইয় 
থাকে। অতি মৈথুনাদি জনিত কৃশ ব্যক্তির পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য এবং অশ্বগন্ধা- 

ঘৃত বা অমৃতপ্রাশঘৃত প্রভৃতি সেবন এবং গাত্রে অশ্বগন্ধাতৈল মর্দন 

আবশ্তক;); কিন্তু যেসকল ব্যক্তি শ্বতাবতঃ কশ এবং সুক্স বা কোমল 
অস্থিবিশিষ্ট ও দুর্বল, তাহাদিগের পক্ষে কোনও ওঁষধে তা্বশ উপকার হয় 
না। সর্দি থাকিলে বাতাদি দোধ-সংশমক ও মাংসাদি বর্ধক ওষধ ও 

পুষ্টিজনক খাদ্য সেবন করাইতে পারিলে বিশেষ উপকার হয়। কুশ ব্যক্তির 
পক্ষে পুষ্টিকর থাদ্য ও পানীয় নিতান্ত আবশ্তক। 

কার্য, স্থল্য ও মেদোরোগে-_ওষ্ধ। 
পঞ্চমূল্যাদি কাথ | ধাতগ্নৈম্সিক মেদোরোগে মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, 

রোগের প্রথমাবস্থায় এই কাথ মধুসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে । 
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পঞ্চমূল্যাদি কাথ। প্রস্ততবিধি ৭০ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 

ত্রিফলাদি কাথ । পিতশ্লেন্ম প্রবল রোগীর মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং 
পিতৃ নিত ঘর্ম, দাহ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্কাথে লৌহচুর্ণ 
৩ রতি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে । 

ভ্রিফলাদি কাথ। হ্রীতকী, আমলা, বহেড়া ও পদ্মগুড়,চী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে 
মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । 

পত্রাদিলেপ | মেদোরোগাক্তান্ত ব্যক্তির গাত্রে দুর্গন্ধ প্রকাশ পাঁইলেঃ 
এই প্রলেপ রোগীর গাত্রে মর্দন করিতে দ্বিবে। 

পত্রাদি লেপ। তেব্পত্র, বালা, অগুরু, শ্বেতচন্দন ও বে্ণোরমূল; এই সকল দ্রব্য 

সমভাগে লুইয়৷ জল দ্বার! মর্দন করিবে। 

শৈলেয়াদি লেপ । মেদ ও মাংসের বৃদ্ধিহেতু শরীর অতি স্থুল 

হইলে, এই প্রলেপ তাহার গাত্রে মর্দন করিতে দ্বিবে। ইহাতে মেদো- 
রোগও বিনষ্ট হয়। 

শৈলেয়াদি লেপ। শিলাজতুঃ কুড়, আগরকাষ্ঠ, দেবদারু, রেণুকা, মুখা, আমপাতা, 

জামপাতা, কয়েৎবেলপাঁতা, ছোলঙ্গলেবুর পাক্তা, বেলের পাতা, সরলকাষ্ঠ, পিড়িংশীক, 
বাবুই তুলসী ও লবঙ্গ, এই সকল ভ্রব্য সমভাগে লইয়া ধুতুরা পাতার রসে পেষণ করিবে। 

ত্রিফলাদ্যচুর্ণ। বাতগ্নেনস প্রবল রোগীর স্থোল্য ন্বদ্ধি পাইলে এবং 

বায়ুর প্রকোপ লক্ষিত হইলে, এই গুঁধধ তৈল ও লবণসংযুক্ত করিয়া তাহাকে 

সেবন করিতে দিবে। 
ত্রিকলাদ্য চর্ণ। হ্রীতকী, আমলা, বহেড়া, শু ঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ সমভাগে 

লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা 1* না | 

জ্র্যষণাদ্যচুর্ণ। বাতত্নেম্মপ্রবল রোগীর মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং 

মেদজনিত প্রমেহাদি রোগ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ তাহাকে সেবন 
করিতে দ্িবে। 

আ্র্যষণাদ্য চুর্ণ। শু ঠ, পিপুল, মরিচ, রক্তচিতা, মুখা, বিড়ঙ্গশাস ও বচ; এই সকল 
দ্রব্যের চূর্ণ সমভার্গে লইবে এবং সর্ধচুর্ণ সমান গুগ.গুলু লইয়া ঘ্ৃতসহ মর্দন করিবে। 

মাত্রা | তোলা । 

বিড়ঙ্গাদিচুর্ণ | পিত্ত ও হ্রেম্সপ্রবল ব্যক্তির মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে; 
রোগের প্রথমাবস্থায় এই কাথ মধুসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। 
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বিড়ঙ্গাদি চণ | বিড়জ, শঠ, যবক্ষার, কান্তলৌহ, যব ও আমলকী; এই সকল চূর্ণ 

সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা %* আনা | | 

নবকগুগ্গুলু। কক্ষ-প্রবল রোগীর মেদ দ্ৃদধিপ্রাপ্ত হইলে এবং 

কোষ্ঠবন্ধ ও বাত প্রন্তি তংপঙ্গে প্রকাশ পাইগ্গে, তাহাকে এই ওষধ উষ্ 

জলসহ সেবন করিতে দিবে। 

নবক গুগ্গুলু। শু ঠ, পিপুল, মরিচ, রক্তচিতা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুখা ও 

বিড়ঙ্গ, এই সকল জ্রব্যের চর্ণ সমভাগ এবং সর্ব সমান শোখিত গুগগুলু; একত্র মিশ্রিত 

করিবে । মাত্রা :* আন] বা ॥০ তো'লা। 

অমৃতাদিগুগ্গুলু । মেদ ও মাংসের বৃদ্ধিবশতঃ শরীর অতি স্থুল 
হইলে, এই.উষধ মধুসহ সেবন করিতে দিবে । ইহ! ভগন্দর ও পিডকারোগ 
নাশক। 

অমুতাদি গুগ্গুলু | পদ্মগুড়,চীর গালো ১ ভাগ, ছোট এলাইচ ২ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৩ ভাগ, 

কুড়চির ছাল ৪ ভাগ, ইন্দ্রধব ৫ ভাগ, হ্রীতকী ৬ ভাগ, আমলা ৭ ভাগ ও শোধিত গুগ গুলু 

৮ ভাগ; এই সমস্ত চুর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে । মাত্রা |” আনা বাঁ ॥* তোলা । 

চব্যািশক্ত, | বাতশ্রেক্স প্রবল রোগীর মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং অগ্নি 

বিকৃতি ভাবাপন্ন হইলে, এই ওধধ দ্রধির মাতপ্হ তাহাকে সেবন করিতে 
দিবে। 

চব্যাদি শক্ত, টৈ, জীরা, শুঠ, পিবুল, মরিচ, সৌবর্চললবণ, হিং .ও রক্তচিতা ; 

ইহাদের চুর্ণ প্রত্যেকে ॥* তোলা এবং যবের ছাতু ৬৪ তোলা মিশ্রিত করিবে | মাত্রা__চারি- 
আনা বা অদ্ধতে।লা। 

ব্যোষাদ্যশক্ত, | বাতশ্লেম্স বা শ্নেত্সপ্রবল রোগীর মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 

হইলে অথবা! মেদ্বী ব্যক্তির প্রমেহরোগ বিদ্যমান থাকিলে, এই ওষধ 

জলসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । ইহা কুষ্ঠ, অর্শ ও কাষল। প্রভৃতি 

বোগেও অতি উপকারী । 

ব্যোবাদ্য শক্ত,। শুঠ, পিপুল+ মরিচ, বিড়ঙ্গ, শজিনাছাল, হ্রীততকী, আমলা, বহেড়া, 
কট্কী, বুহৃতী, কণ্টকারী, হরিজ্রা, দারুহরিদ্রা, আকনাদি, আতইব, শালপাণী, হিং, কেউমূল, 
যমানী, রক্তচিতা, সচল লবণ ও জীরা ; ইহাদের চূর্ণ ১ ভাগ,ধনে চূর্ণ ২ সাগ এবং তিলতৈল, 
স্বত ও মধু ইহাদের প্রত্যেকে সমস্ত চুর্ণের সমভাগ ও ছাতু সমস্ত চূর্ণের ১৬ গুণ লইয়া 

একত্র মিলিত করিবে। মাত্া- চারি আনা বা অর্ধ তোলা । 
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বাড়বাগ্রিলৌহ | শ্সেক্সপ্রধান মেদৌরোগ বা মেদ ও মাংসের বৃদ্ধি 

বশতঃ স্থৌল্য প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ ঘ্বত ও মধুলহ সেবন করিতে 
দিবে। ইহা শোধ এবং শুলরোগে শ্লেম্মার প্রবলাবস্থায় প্রয়োগ কর! 

যাইতে পারে । 
বাড়বাগ্রি লৌহ। রসসিন্দুর, হরিতাঁল, লৌহ ও তাঁর; এই সকল ভ্রব্য সমভাগে লইয়া 

আকন্দপাতার রসে মর্দন করিবে। বটী৩রতি। 

বাড়বাগ্রিরন ॥ মেদ ও মাংসের বৃদ্ধিবশতঃ স্থৌল্য বৃদ্ধি পাইলে, এই 

ওধধ মধুসহ সেবন করিতে দিবে । শ্লেম্সপ্রবল রোগীর পক্ষে ইহা! সমধিক 
উপকারী । 

বাঁড়বাগ্নিরস। রস, গন্ধকক, তামা! ও হরিতাল) ইহাদের প্রত্যেককে সমভাগে লইয়া 
আকন্দক্ষীরে একদিন মর্দন করিবে। বটা৩ রতি । 

লৌহরসায়ন । মেদ ও মাংস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রোগী অতি স্থুলকায় 

হইলে অথবা পিত্ত বা পিত্রগ্নেম্সধিক ব্যক্তির মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং রোগ 

পুরাতন হইলে, এই ওঁষধ দুগ্ধদহ সেবন করিতে দিবে । বাতশ্রেপ্মজরনিত 

বিবিধ পীড়' কুষ্ঠ, যেহ, জর, কামলা, পাও, শোথ, অর্শঃ, ভগন্দর, মৃচ্ছ? 
ও উন্মাদ প্রভৃতি রোগে অবস্থাবিশেষে ইহা প্রযুক্ত হইয়া] থাকে, ইহার 

একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইহ। সেবনে যেমন স্্বৌল্য হাস পায়, সেইরূপ 
মেদোরোগও নষ্ট হয়। 

লৌহরসায়ন। পো্টলীবদ্ধ গুগগুলুঃ তালমূলী, হরীতকী, আমলা, বহেড়।, খদিরকাষ্ঠ, 
বাসকছা'ল, তেউড়ীমুল, মুণ্ডিরী, সিজমূল, নিশিন্দা, রক্তচিতা ও শঠী; ইহাদের প্রত্যেকে ৮০ 

তোলা, পাকার্থ জল ৮* সের, শেব ২০ সের| এই ক্কাথ ছাকিয়া লইয়। তাহার সহিত পোষ্ট লী- 
বন্ধ গুগগুলু এবং তীক্ষ লৌহভস্ম ৯১ তোলা, পুরাতন ঘ্বৃত /8 তের ও ইক্ষুচিনি ৬৪ তোলা 

একত্র মিশ্রিত করিয়া তাশ্রপাত্রে মুদধ অগ্নি সম্তাপে পাক করিবে, পাক শেষ হইলে শীতলা-- 

বস্থায় উহাতে মধু /২ সের, শিলাজতু ১৬ তোল, এলাইচ ২ তোলা, দারুচিনি ২.. তোলা, .. 
বিড়ঙ্গ ২৪ তোল এবং মরিচ, রসাঞ্জন, পিপুল, হরীতকী, আঁমল!, বহেড়া ও-হ্রাকস; 

ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। মাত্র! ॥* তোল! হইতে ১ তোলা । 

অম্বতার্ণব রপ। বায়ুও পিত প্রধান ব্যক্তির বিবিধরোগে শরীর 

অতিরুশ হইলে তাহাকে এই উষধ সেবন করিতে দিবে। প্রমেহ, মুচ্ছণ, 



কার্য, স্থৌল্য ও মেদোরোগ-চিকিৎসা | ৮১৭ 

এবং অপম্মারাদ্িরোগেও ক্কশ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অন্ু- 
পান--গব্যছুগ্ধ ও অশ্বগন্ধাচর্ণ। 

অযুতার্ণব রস। রসসিন্দুর ৩ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ ও গুলঞ্চের পালে! ১ ভাগ; এই মমনস্ত 
একত্র করিয়। ঘৃত ও মধুসহ মর্দন করিবে। মাত্রা ”* আনা। 

কার্শ্যহরলৌহ | বাতপিত্ত প্রধান ব্যক্তির বিবিধরোগে শরীর অত্যন্ত 

কশ হইলে এই ওঁষধ সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে অগ্ি-বৃদ্ধি ও পিত্ত- 
জনিত বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয়। অন্ুপান-_ছুপ্ধ, পিত্ত প্রধান রোগে ভৃগ- 

রাজের রস। 
কার্শ্যহর লৌহ | শ্বেতপুনর্ণবা, দস্তী, অশ্বগন্ধা, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী. আমলা, 

বহেড়া, বিডঙ্গ, মুখা, রক্তচিতা, শতমূনা ও বেড়েল! ॥ এই সকল জব্যের চুর্ণ সম ভাগ ও সর্বব- 
সমান শৌহ একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিবে । বটা৩রতি। / 

অশ্বগন্ধ।ঘুত | বায়ুর প্রকোপ বশতঃ শরীর. কশ হইলে অথব! 

শরীরে বাতজনিত ব)াধি দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকিলে, এই ঘ্বৃত অপরাহ্ছে উষ্ণ- 

দুগ্ধপহ সেবন করিতে দিবে। ইহা মাংপ ও বলবদ্ধক এবং কোষ্ঠশুদ্ধি- 

কারক । * 

অশ্বগন্ধ। ঘৃত। প্রস্ততবিধি ৬১ পৃঠায় দ্রষ্ুব্য। 

বৃহ অশ্বগন্ধরূত । বাঘুও পিন্তশ্েগ্স প্রবপ ব্যক্তির বিবিধ রে!গে 

শরীর অতিশয় কৃশ ও বলহীন হইলে, এই ঘ্বৃত অপরাহ্ছে উষ্চহুপ্ধনহ সেবন 

করিতে দিবে; কান, শ্বাস। জীর্ণজ্বর, প্রভৃতি রোগে শরীর কশ হইলে) ইহা 

সেবনে সম্যক উপকার হয়, এত্ত এই দ্বৃত অত্যন্ত বলবর্ধক ও ইন্দ্রিয়শক্তির 

স্থিরতা সম্পাদক । 
বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত! প্রস্ততবিধি ২৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

আশ্বগন্ধীতৈল। বায়ু ব। বাতপিত্ত প্রবল ব্যক্তির বিবিধ রোগে 

শরীর অতি কৃশ হইলে, এই তৈল?রোগীর গাত্রে মর্দন করিতে দিবে । বাত- 

জনিত রোগে এই তৈল অতি,উপকারী। ্ 

অশগন্ধা তৈল। তিলতৈল /8 দের | বখানিয়মে মুক্ছণপাঁক করিবে । ক্কাথ্যপ্রব্য-অশ্ব- 

গন্ধ! /৮ সের, জল ৩৬৪ সেরঃ শেষ ৯৬ সের । গোহুদগ্ধ /১ সের। কক্ৃদ্রব্য--অশ্বগন্ধা এক 

সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়! ছাকিয়া লইবে। | 

৪০ 



৮১৮ আয়ুবে -শিক্ষা | 

মেদোরোগে প্রমেহ-চি।কৎসা | 

বিড়ঙ্গাদিলৌহ । মেদোরোগের প্রবলাবস্থায় রোগীর বহুমৃত্র বা 

মেহরোগ এবং আগ্রমান্দ্য প্রসৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ওধধ রোগীকে 

দুগ্ধপহ সেবন করিতে দিবে । 

বিড়ঙ্গাদি লৌহ | বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া মুখা, পিগ্ললী, শুঁঠ, বেলশু'ঠ, 
রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি ও বেড়েলা, এই সকল ভ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ববসমান লৌহ- 
চূর্ণ হৃতপহ মর্দন করিবে। বটী& রতি । 

জ্্যষণাদ্য লৌহ | মেদঃপ্রবল রোগীর প্রমেহ বা বছযূত্র বিদ্যমান 

থাকিবে, এই ওষধ সেবন করিতে দিবে । মেদ ও মাংস প্রবল স্বৌল্যরোগে 
প্রমেহদোষ বিদ্যমান থাকিলে, ইহ। সেবন করান যায়। অনুপান--ঘ্বৃত ও 
মধু। 

ক্র্যষণাদ্যলৌহ। গু ঠ, পিপুল, মরচ, সিদ্ধিবীজ, চৈ, বক্তচিতা, বিট লবণ, উত্ভিদ লবণ, 

সোমরাজী, সৈন্ধবলবন ও সৌবচ্চল লবণ ; এই সকল ভ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ববসমান- 
লৌহ একত্র মিশ্রিত করিবে । মাত্র! ৫ রতি। 

কার্শ্, স্থৌল্য ও ছেদোরোগে_ পথ্য 
মেদোরোগে যবের রুটি, কাহুনিধান্তের তঙুল, কুলথ কলায়, মস্তুর, 

অড়হর। বুট ও মুগ প্রস্তুতি ডাইল, কটুত্রব্য, তিজুদ্রব্য, কষায়দ্রব্য, চিঙ্গড়ী- 
মাছ, পোড়া বেগুণ, পত্রশীক, সরিমার তৈল, তিগ্গ তৈল ও রুক্ষত্রব্য প্রভৃতি 
উপকারী এবং উঞ্ণজলপান ও উষ্ণজলে স্নান কর] বিধেয় 

প্রত্যহ শীতল জলে স্নান, শালি তঙুলের অন্ন, গমের রুটি, ছান', মাখন, 
স্ৃত, ইক্ষুচিনি, মাধকলাই, মৎস্য, মাংস ও ঘ্বৃতাদি পুষ্টিকর এবং সুস্বাছ্ দ্রব্য 
মেদোরোগে কুপখ্য। দিবা-নিদ্রা ও সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতিও এই রোগে 
কুপধ্য, সুতরাং নিষিদ্ধ । 

মেদোরোগে যে সমস্ত পথ্য ও অপথ্য উক্ত হইল, স্থৌল্যরোগেও সেই 
সমস্ত দ্রব্য সুপথ্য এবং কুপথ্য। 

_. ক্কশ ব্যক্তির পক্ষে শালি তওুলের অন্ন, মৎসা, মাংস, দুগ্ধ, স্বত ও ছানা 
প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য পেবন, সুগন্ধি দ্রব্য-সেবন এবং মধুর রসবিশিষ্ট দ্রব্য 



প্লীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগ-চিকি গসা ৮১৯ 

হিতকর। মেদোরোগীর *পক্ষে যাহা কুপথ্য; কুশ ব্যক্তির পক্ষে তাহাই 
স্থপথ্য এবং মেদোরোগীর পক্ষে যাহা স্ুপথ্য, কৃশ ব্যক্তির পক্ষে তাহাই 

কুপথ্য । 

শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগ-চিকিৎসা 
শীতপিত্তরোগের সংপ্রপ্তিপূর্ববক লক্ষণ । শীতল বামু সেবন 

বশতঃ শ্রেগ্রা ও বায়ু দূষিত ও পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া ত্বক ও রক্তাদি 

ধাতুকে আশ্রয়পৃর্বক শীতপিত্ত; উদর্দ ও কোঠরোগ উৎপাদন করে। শীত- 
পিত্ত; উদ্দ এবং কোঠরোগে গাত্রে বোল্তাদংশনজনিত ফুলার স্তাম্ম শোথ বা 

ফুলা প্রকাশ পায়। এই রোগত্রয়ে অত্যধিক কু অর্থাৎ চুল্কণ!, সুচীবিদ্ধ- 
বৎ বেদনা, বমন, জ্বর ও দাহ, এই সকল উপসর্গ বিদ্যমান থাকে । শীতপিত্ত- 
রোগে বায়ুর এবং উদর্দরোগে কফের আধিক্য থাকে । 

উদর্দরে।গের বিশিষ্ট লক্ষণ । উদর্দরোগে যে শোথ জগ্মে। 

তাহার মধ্যভাগ নিয়, চতুষ্পার্খ উন্নত, গোলাকৃতি, রঞ্জবর্ণ এবং কতুযুক্ত হয়। 

ইহ! হিমসংজাত ও গ্রেম্সিক ব্যাধি । 
কোঠরেগেরবিশিষ্ট লক্ষণ | বমনক্রিয়াঞ্ধারা সম্যক্রূপে বমন 

না হইলে অথচ পিত্ত ও শ্লেন্ম। বহির্গমনোনুখ হইলে, ভুক্তান্নের অনির্গষন 
বশতঃ শরীরে রক্তবর্ণ কগুবিশিষ্ট মগ্ডলাকর বনহুসংখ্যক যে শোথ উৎপন্ন হয়, 

তাহাকে কোঠ কহে।কোঠ উদগত হইয়া কিছুকাল পরে বিলীন হয়, পরস্ত 

পুনর্ধবার উদগত হয় না । কিন্তু এই কোঠ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন ও বিলীন হইলে, 

উৎ্কোঠ নামে অভিহিত হইয়া! থাকে । 

স্পর্শবাতের লক্ষণ । স্পর্শবাতে শরীরে সুচীবিদ্ধব্ধ বেদনা, স্পর্শ- 

শক্তির অতাব এবং গাত্রে চক্রাক্কতি চিহুসকল প্রকাশ পায়। 

শীতপিত্ত, উদার্দ ও কোঠরোগ-চিকিৎসা-বিধি। 
শবীতপিত্ত) উদর্দ এবং কোঠ, এই তিনটী চর্মগতরোগ এবং পিত্ের প্রকো- 

পই এই রোগত্রয়ের কারণ । পিত্ত বিবিধ কারণে প্রকৃপিত হয় এবং পিত্তদ্বারা 



৮২০  আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা। 

বিবিধ ব্যাধি উত্পন্ন হইয়া থাকে । শীতপিভাদিরে।গে প্রথমতঃ বায়ু ও শ্লেস্সা 

প্রকুপিত হয়, অনস্তর তাহারা পিশ্তের সহিত মিলিত হইয়া পিত্তকে দৃষিত 
করে এবং সেই দূধিত পিত্ত আবার চণ্ম ও রক্তা্দি আশ্রয় করে, তখন চর্ম 

বোল্তা দংশনজনিত শোথের ন্যায় ফুল! প্রকাশিত হয়। ইহা! দ্বারা স্পষ্টই 
বুঝিতে পারা যায় যে, দূধিত পিত্ত চর্ম ও রক্তকে আশ্রয় করিয়া এই রোগ 
উৎপাদন করে। সর্বদেহস্থ চর্ম যে ভ্রাজকপিত্ত অবস্থিত আছে; উহাদ্বারা 

দেহের কান্তি সম্পাদিত ও ম্দিত তৈলাদ্ির শোধণক্রিয়া সমাধা হয়। এই 
রোগে সাক্ষাৎসন্বন্ধে ভ্ররজক পিতের প্রকোপ দুষ্ট হয় না। জরাদি রোগের 
ম্যায় শীতপিত্তাদ্িরৌগে বিবিধ উপণর্গ প্রকাশ পায়, অনেকন্থানে জ্বর প্রকাশ 

পাইবার ২১ দ্রিন পরে কোঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়৷ থাকে, তখন 

জ্বরের উপদর্থ বলিয়। চিকিৎসকের ভ্রম উপস্থিত হয়; কিন্তু এরূপ লক্ষণ 
প্রকাশের সহিত জর প্রকাশ পাইলে, রোগনির্ণয়ে তাদৃশ কষ্ট হয় না। জর 
প্রকাশ পাইবার পর ২৩ দিন কোঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়। পুনরায় 

হাস পাইতেও দেখা যাঁয়। 
অনেকস্থলে শীতপিত্তের সহিত অশ্্পিত্তের লক্ষণের সাদৃপ্ত থাকায় রোগ 

নিরুপণে ভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকে । অন্রপিত্তরোগেও বমন ও গান্রে কু 
প্রভৃতি প্রক।শ পায়, শীতপিভাদিরোগেও বষন ও কণ্ডু প্রকাশ পাইয়া থাকে। 

কিন্তু তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে, শীতপিত্তরোগে মগুলাকার কোঠ যেরূপ 
প্রকাশ পায়, অশ্পিতরোগে সেইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না; এবং অক্পপিস্তরোগে 

বমন, হস্ত ও পদাদি জাল! প্রভৃতি যেরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই রোগে 
সেইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায় না। 

শীতপিত্ত এবং উদর্দরোগ একজাতীয় হইলেও ইহাদের মধ্যে বাতাদি- 
দোষের ভেদ লক্ষিত হয়। শীতপিত্তরোগে বায়ুর আধিক্য লক্ষিত হয়, কিন্ত 
উদদ্দরোগে শ্লেম্ার আধিক্য প্রকাশ পায়। অনেকে উদর্দকেই শীতপিত্ত 

বলিয়া থাকেন, তাহাদের মতে বাতিক শীতপিত্ত, বাতিক উদর্দ ও গ্নৈষ্মিক 

শীতপিভ শ্লৈগ্সিক উদর্দ, কিন্তু এরূপ মন্তব্য সমীচীন নহে, কারণ শীতপিত্ত 
বাতাধিক এবং উদর্দা শ্লেক্মাধিক ব্যাধি । 

শীতপিত্ত বা উদর্দরোগের প্রথমাবস্থায় পল্তা ও নিমছাঁলের কাথে 



শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগ-চিকিৎসা। ৮২১ 

মদনফলচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করাইবে; ইহাতে বমন হইলে; 
অনেক উপকার হয়,কিন্ত বমন অসহ্ হইলে, নবকার্ষিক কাথ বা! অমৃতাদি- 

কাথসেবন করিতে দিবে । তাহাতে দাস্ত পরিষ্কার না হইলে; ভ্বিফলার 

কাথে গুগুলু 1 আনা এবং পিপুলচুর্ণ 1* আন প্রক্ষেপ দিয়া সেবন 

করাইবে। জর না থাকিলে, দুর্বা ও কাচা হলুদ একত্র বাঁটিয়া গাত্রে মর্দনের 
ব্যবস্থা! করিবে । জ্বর থাকিলে জরাঁবটী, জয়ন্তীবটী, প্রভৃতি গুঁষধধ সেবন 

করান আবশ্তক । জর হ্রাস না হইলে, কণ্ড, দাহ প্রভৃতি উপসর্গও প্রশমিত 

হয় না, সুতরাং জ্বরের ওবধ প্রদান কর্তব্য; এই অবস্থায় অন্-পথ্য বন্ধ 

করিয়া লাজ-মণ্ড বা খের মণ্ড প্রদান করিবে । 

রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠ-বন্ধতা থাকিলে, হুরিদ্রাখণ্ড, 

বা বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড প্রভৃতি ওষধ সেবন করিতে দিবে । দাহ ও নিদ্রার অতাব 

প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে বীরেশ্বর রস ও শ্নেন্মপিত্তান্তকরস ব্যবস্থা 

করিবে। জ্বর না থাকিলে, গুড়,চীতৈল বা বৃহৎ্গুড়,চীতৈল সর্বাঙ্গে মালিশের 
ব্যবস্থা করিবে । ইহাতে দাহ ও ঘস্খম বিনষ্ট হয় এবং সুনিদ্রা হয় । রোগ অতি 

পুরাতন হইলে, বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড? মহাঁতিক্তঘ্ৃত ব1! পঞ্চতিক্তত্বত সেবন 

এবং গাত্রে বৃহৎ গুড়,চাতৈল মালিশ করিলে সমধিক উপকার হয়। 

কোঠরোগে উদর্দরোগের তায় উধধ প্রয়োগ করিবে। কোঠের 

নৃতনাবস্থায় গাত্রে বিবিধ প্রলেপ প্রদান করিবে এবং হরিদ্রাধণ্ডঃ বৃহৎ" 

হরিদ্রাথগ প্রভৃতি যেসমন্ত ওষধ উক্ত হইয়াছে, তাহাই সেবন করিতে 

দিবে। মধ্যে মধ্যে, বিরেচক গুধধদ্বারা রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি কর! একান্ত 

আবগ্তক এবং বিরেচক ওবধ তীব্রবীর্ধয ন1 হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়। 

কর্তব্য। রোগ পুরাতন হইলে; মহাঁতিক্তকঘ্বুত ব। পঞ্চতিক্তত্বত সেবন ও 

সোমরাজী-তৈল গাত্রে মালিশের ব্যবস্থা করা আবশ্তক। 

স্পর্শবাতরোগে শরীরের স্পর্শশক্তির হাঁস হয় এবং শীতপিত্তের হ্যা 

মগ্ডলাকার চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে; সুতরাং বায়ুর প্রকোপ বশতঃ 
এই রোগকে বাতরোগ মধ্যে এবং পিত্তের প্রকোপ বশতঃ পিস্তরোগ- 
মধ্যে গণন। করা যাইতে পারে । এই রোগের প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠ-শোধক 

ওবধ ব্যবস্থা কর] কর্তব্য ; অনন্তর কোষন্ঠগুদ্ধি হইলে, রসার্দিবটী বা পলা- 



৮২ আয়ুর্ধবেদ-শিক্ষা । 

শাদি বটী ও আর্রকখণ্ড প্রভৃতি গধধ রোগীকে ৫সবন করিতে দিবে | এই 

রোগে, বাতরাজতৈল ও বৃহৎ গুড় চীতৈল প্রভৃতি অবস্থাভেদে ব্যবস্থা করা 
যাইতে পারে । 

শীতপিত, উদর্দ ও কোঠরোগে-_ওষধ । 

দুর্ববাদি লেপ। শীতপিত্তরোগে গাত্রে চক্রাকার শোথ প্রকাশ 

পাইলে এবং তাহাতে কও, ও দাহ বিদ্যমান থাকিলে, ইহ| রোগীর গাত্রে 
প্রলেপবৎ লাগাইবে। এই ওঁধধ উদদ্দরোগেও প্রয়োথ করা যাইতে পারে, 

কিন্তু জর প্রবল থাকিলে, শীতপিত্ত বা উদ্দরোগে প্রয়োগ করিবে না। 

দূর্বাদি লেপ। কচি দৃর্বা ও কীচাহ্লুদ সমভাগে লইয়া কিঞ্িৎ জলসহ মর্দন করিবে । 

সিদ্ধার্থ লেপ । শীতপিত্ত; উদর্দ বা কোঠরোগে গাত্রে চক্রাকার 

শোথ এবং কও, দাহ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীর গাত্রে 
মর্দন করিবে; কিন্তু সমস্ত রোগে জ্বর থাকিলে, ইহা প্রয়োগ নিষেধ। 

শীতপিতাদিবোগে ইহা উৎ্রুষ্ট গুধধ। 

সিদ্ধার্থ লেপ। রাই সরিষা, কাচা হলুদ, চাকুনেবীজ ও কৃষ্ণতিল; এই কয়েকটী দ্রব্য 

একত্র সর্ষপ তৈলের সহিত মর্দীন করিবে। 

অমলাদি যোগ । শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগের প্রথমাবস্থায় 

গাত্রে মগ্ুলাকার শোথ, দাহ ও কও, প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ 

গব্যত্বত সহ সেবন করিতে দিবে । জ্বর প্রবল থাকিলে সেবন নিষেধ। 

আমলাদি যোগ । আমল। ও নিমপাতা সমভাগে লইয়া মর্দন করিবে। মাত্রা 

৭ আন1। 

নবকাধিক যোগ । শীতপিত্ত, উদদ্দ এবং কোঠরোগের প্রথমা- 

বস্থায়, সঙ্বরে বা বিজরে গানে মগুলারুতি শোথ, দাহ, কণ্ড, প্রসৃতি 

বিদ্যমান থাকিলে, এই ওধধ সেবন করিতে দিবে। এই ওষধধ সেবনে 
দ্বান্ত পরিষ্কার হয়। ইহ] বাতাশ্রিত অর্শঃ ও ভগন্দরে প্রয়োগ করা যায়। 

অন্ুপান--জল। ূ 

মবকার্ধিক ঘোগ। হরীতকী, আমলা ও বহেড়া॥ ইহাদের প্রত্যেকের চু ২ তোলা, শোধিত 



শীতপিত, উদর্দ ও কোঠরোগ-চিকিৎসা | ৮২৩ 

গুগগুলু ১* তোলা ও পিগলীচুর্ণ ২ তোলা । এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মর্দন করিবে। 

বটা চারি আনা! | 

বমানিকাদ্য যোগ | শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগের প্রথমাবস্থায় 
জর বা বিজরে গাত্রে মগ্ুলাকার শোথ, দাহ, কণড, প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, 

এই গুঁষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান-জল। 

যমানিকাগ্য যোগ । যমানী, শুঠ, পিপুল। মরিচ ও যবক্ষার 'সমভাগে লইয়া একত্র 

মর্দন করিবে । মাত্রা ণ* আনা। 

অমৃতাদি কাথ । শীতপিত্ত/'উদর্দ ও কোঠরোগের মধ্য বা পুরাতন] 

অবস্থায় গাত্রে মণ্ডলাকার শোথ, দাহ, আলা ও কও, প্রভৃতি প্রকাশ 

পাইলে, এই কাথ রোগীকে প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে; ইহা কো্ঠশোধক, 

শীতপ্রিত্তাদিরোগে ত্বর থাকিলে, ভাহাও ইহা প্রয়োগে নষ্ট হয়। 

অমৃতাদি কাথ। পদ্ুগ্ুড়,চী, বাসকছাল, পল তা, মুখা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, কৃষ্ণ- 

বেতের মূল, নিমপ।তা, কীচাহলুদ ও দারুহরিদ্রা; এই সকল দ্রব্য সমভ[গে ২ তোলা, জল- 

৩২ তেল; শেষ ৮ তোলা । 

নবকাধিক কাথ | শীতপিত্তঃ উদর্দ ও কোঠরোগের প্রথম বা মধ্যা- 

বস্থায় গাত্রে মগসগাঁকৃতি চিহ্ন, কও, ও দাহ প্রতি প্রকাশ পাইলে, রোগীকে 
ইহা সেবন করিতে দিবে। 

নবকার্ষিক ক্কাথ। প্রস্ততবিধি ৭০১ পৃষ্ঠায় জুষ্টব্য। 

হরিদ্রোখণ্ড | , শীতপিত্ত, উদর্দ বা কোঠরোগের মধ্য বা পুরাতন 

অবস্থায় গাত্রে মগ্ডলাকৃতি শোথ, কও, ও দাহ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, 
এই ওঁষধ উষ্ণহ্প্চপহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । খোস্, বিস্ফোট, 

দব্রু প্রভৃতি রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায় । এই ওধধ সেবনে শরীরের বর্ণ 
অতি উজ্জল হয়। 

হরিভ্রাথও। প্রস্ততবিধি ৪১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

বৃহৎ হরিদ্রোখণ্ড । শীতপিত্ত ও কোঠ গ্রসৃতি রোগ দীর্ঘকাল 

হইতে প্রকাশ পাইলে এবং মগুলাকৃতি শোথ, কণু, দাহ ও জীর্ণজর প্রভৃতি 

থাকিলে, এই ওষধ রোগীকে উক্ণদুপ্ধপহ্হ সেবন করিতে দিবে, ইহা সেবনে 
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দাত্ত পরিষ্কার হয়। পামা, বিচচ্চিক1 ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগের মধ্য বা পুরাতন 

অবস্থায় এই ওষধ প্রয়োগ করা যায়। 

বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড। প্রস্ততবিধি ৪১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 

আর্দকখণ্ড । উদর্দ, কোঠ ও স্পর্শবাত প্রভৃতি রোগে মগ্ডলাকার 

চিহু প্রকাশ পাইলে এবং কণ্ড, প্রভৃতি উপনর্গ থাকিলে, এই ওঁষধ রোগের 
মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় সেবন কাঁরতে দ্রিবে। ইহ।স্পর্শবাতে সমধিক 

উপকারী, বিশেষতঃ তমকশ্বাস, বাতিক গুল্ম, উদ্দাবর্ত ও শোথ প্রভৃতি বোঁগে 

প্রয়োগ কর। যায়। অন্পান--উষ্ণজল। 

আর্টক খণওড। আদার রস ৪ তের, গব্যঘূ ত /১ সের, গব্যছুগ্ধ /৮ ০সর ও ইক্ষচিনি/৪ সের, 

এই সমন্ত“দ্রব্য একত্র পাঁক করিবে ঃ ঘন হইলে মুছ অগ্নিতাপে উহাতে পিপুল, পিপুলমূল, 

মরিচ, শুঠ, রক্তচি৬, বিডঙ্গ, মুখ।, নাগেশ্বরবরেণু, দারুচিনি, এলাইচঃ তেজপাতা ও শঠীর- 

পালে!) ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রদান করিবে। মীত্রা। ॥* তোলা। 

বীরেশ্বর রপ। শীতপিত, উদর্দ বা কোঠরোগে পিত্তের প্রকোপ 

বশতঃ হস্তপদদি জ।ল। ও দাহ প্রহৃতি প্রকাশ পাইলে এবং বাঘুব প্রকোপ 

বশতঃ নিদ্রার অভাব, শরীরের দুর্বসত] ও শ্রেম্মাধিক্য বশতঃ বিবিধ লক্ষণ 

প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান--পটোলের রস 
ও মধু বাক্ষেতপাপড়ার রস ও মধু । 

বীরেশ্বর রস। প্রস্ততবিধি ৪০৪ পৃষ্ঠায় ভ্র্টব্য। 

শ্লেক্ষপিতান্তকরদ। খতপিত্ত বা কোঠরোগে পিত্তের প্রকোপ 

বশতঃ হস্তপদাি আলা কণ্ড, এবং বাতের প্রকোপ বশতঃ নিদ্রার অভাব 
ও শরীরের কৃশতা এবং উদর্দরোগে শ্লেম্ার প্রকোপ বশতঃ নানাবিধ লক্ষণ 

প্রকাশ পাইলে, এই ধধ পটোলের রূস ও মধু বা ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধু- 
সহ সেবন করিতে দিবে। 

শ্নে্সপিভাস্তক রস। প্রস্ততবিধি ৪০৫ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 

রসবটিকা | ম্পর্শবাতরোগে শরীরে স্চীবিদ্ধবৎ বেদনা ও ম্পর্শ- 

শক্তির অতাব হইলে এবং গাত্রে চক্রাকৃতি শোথ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ 
সেবন করিতে দিবে। ইহ! স্পর্শশক্তির উৎপাদক | অস্থপান--হরীতকীচুর্ণ। 
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রসবটিকা। পারদ ৮ তোলা* গন্ধক ১২ তালা, কুভিলাবীজ ১* তোলা, শু ঠ, পিপুল, 

মরিচ, হরীত কী, আমলা; বহেড়া, রক্তচন্দন, রক্তচিত।, মুখা, বচ, অশ্বগন্ধা, রেণুক, বিষ, কুড়। 

পিপুল-মূল ও নাগেশ্বর ; ইহাদের প্রতোকের চূর্ণ ১ তোল! ও পুরাতন গুড় ২৪ তোলা; এই 

সকল দ্রব্য একত্র করিয়! জলদ্বার! মর্দন.করিবে। বটী ৩ রতি। 

পলাশাদিবটী | ম্পর্শবাতরোগে স্পর্শশক্তির লোপ ও ততৎপঙ্গে গাক্রে- 

সুচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও চক্রাকর শোথ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধধ রোগীকে 

সেবন করিতে দির্বে। পক্ষাঘাত এবং সব্বাঙ্গবাত প্রভৃতি রোগে ও বাতরক্তে 

এই গুঁধধ অতি উপকারী । বিশেষতঃ ইহা! স্পর্শশক্তির উৎপাদক | অন্ুপান-_ 

হরীতকীচুর্ণ ও জল । 

পলাশাদি বটী। পারদ ৮ ভোলা ও গন্ধক ৮ তোলা, যথানিয়মে কজ্জলী করিয়া ৩ দিন 

পলাশ-বাজের ক্কাথ দ্বারা খর্দন করিবে, পরে কুচিলা-চর্ণ ১ তোলা উহাতে প্রদান করিয়া 

পঞ্চপিত্তে ৭ বার ভবেনা দিবে । বাতরোগে প্রয়োগ করিতে হইলে, জলহারা মর্দন করিবে। 

বটী ৩ রতি হইতে ৬ রতি । 

গগণাদিবটী | শীশপত্ত ওস্পর্শবাতরোগে দাহ, ভ্রম ও নিদ্রা-হাস 

প্রভৃতি পিত্তবৃদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় 

এই ওধধ ঘ্ৃত ও মঁধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহ1 পিস্তাশ্রিত 

বাতরোগে অতি উপকারী । 

গগণাি বটী। রস, গন্ধক, অভ্র, অমৃতীকরণ পিয়মান্সারে জারিত তা, মুগ্ডলৌহ, 

তীক্ষলৌহ ও স্বর্ণবাক্ষিক;. এই সকল ভ্রব্য সমপর্িমীণে লইয়া যষ্টিমধুর কলাথে মর্দন করিবে, 

অনস্তর বাসক, কিস্মিস্ ও ভূমিকুম্মাও; ইহাদের প্রত্যেকের রস বা ক্কাখদ্বারা যথাক্রমে ১ 

প্রহর মর্দন করিয়া রৌদ্র শুফ করিবে। বটী৩রতি। 

তিক্তকঘ্ত। শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগের পুরাতন অবস্থায় 

গাত্রে দাহ ও মগ্ডলাক।র শোথের উত্পত্তি এবং বমন প্রসৃতি প্রকাশ পাইলে, 

এই স্বৃত উষ্ণছুপ্ধদহ অপরাহ্ে সেবন করিতে দিবে । এই ঘ্বত এসমস্তরোগের 
পক্ষে অতি উপকারী । 

তিক্তকত্বৃত | প্রস্ভতবিধি ৪১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

মহাতিক্তকঘ্বত । শীতপিত্ত, উদ্র্দ ও কোঠরোগের পুরাতন অবস্থায় 

৪১ 
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গাত্রে চক্রাকার শোথ, দাহ, ক ও জীর্ণ্বর ্রন্ৃতি প্রকাশ পাইলে, এই 

গত উষ্ট্ুপ্ধলহ সেবন করিতে দিবে। শীতপিত্তধিরোগে এই দ্বৃত অতি 

উপকারী । ইহা বিপর্প” বিক্ফোট, যন্স। ও হৃপ্রোগ প্রস্ৃতি রোগের ভিন্ন ভিন্ন 

অবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে । 

মহাতিক্তক ঘৃত। প্রস্ততবিধি ৪১৭ পৃষ্ঠায় তরষ্টব্য | 

গুড় চীতৈল | শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগে গাজ্ে চক্রাকার শোখ, 

কু ও দাহ প্রন্থৃতি উপসর্গ বিছ্মান থাকিলে, রোগের পুরাতন অবস্থায় 

এই তৈল রোগীর গাতে মর্দন করিতে দিবে, নিদ্রার অভাব হইলে, মাথায় 

মালিশ কতাইয়। স্নান করাইবে। স্পর্শ বাতরোগেও বায়ু ও পিন্তজনিত বিবিধ 

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল মর্দনে বিশেষ উপকার হয়। 

গুড়,চী তৈল। প্রস্তুতবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠার ব্য । 

বৃহ গুড় চীতৈল। শীতপিস্ত, উদর্দ ও কোঠবোগের পুরাতন অব- 

স্থায় গাত্রে মগ্ুলাকার শোথ, ক ও দাহ প্রতাতি উপপগ বিদ্যমান থাকিলে, 

এই তৈল গানে মালিণ করিতে দিবে । ইছাতত বাত ও শিল্ত উভর প্রশমিত 

হয়। নিদ্রার অভাব ও শরীরের কুশতা প্রভৃতি বিগ্যমান থাকিলে, তৈঙ্ন 

মাথায় যাপিশ করা যাইতে পান্নে। ইহা কুঠ ও বাতরক্ত প্রতি রোগে অতি 

উপকারী । স্পর্শবাতরোগে গানে চক্রাকার শোথ তুষ্ট হইলে, এই তৈল 

প্রয়োগ কর। যাঁয়। 

বৃহৎ গুড়,চী তৈল। প্রস্ততবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠায় ুষ্টবা। 

বাতরাজতৈল | স্পর্ণবাতরোগে ম্পর্ণশক্ির হীনত| হইলে, রোগের 

পুরাতন অবস্থায় এই তৈল রোমীকে প্রত্যহ যাপিশ করিতে ধিবে, ক্রুমান্র 

২৩ ঘণ্ট] মালিশ করিয়। পরে উষ্ণ জলদ্বারা অঙ্গ ধৌত করা উচিত। এই তৈশ্ন 
বাতরক্ত, পক্ষাঘাত ও সন্াঙ্গবাত প্রভৃতি রোগে অতি উপকারী। 

বাতরাজ তৈল। তিলতৈল ১৬ দের। যখাণিয়মে মুচ্ছপাক করিবে । ক্াখাব্রব্য-_ 

বেলছাল, শোণাছাল, গান্তারীছাল, পারুলহাল, গণিঘ্বারীগালঃ শালপাণী, চাকুলে, বৃহৃতী, 

কণ্টক।রী, গোক্ষুর, খ্েতবেড়েল।, পাত বেড়েলাঃ ভেরেগা, গোরক্ষগাকুলে, সোদাল পদ্ম- 
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গুড়,চী, আলকুশী, সৌমরাজী, ফুলেখাড়া, নাটাকরঞ্জ, শ্বেতপুনর্ণবা; রক্তচিতা, নিম, 

মহানিম, চিরতা ও কুড়টি; ইহাদের প্রত্যেকে ৮* তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। 

এরও মূলের স্বরস ১৬ তোলা, ধুতুরার স্বরস ১৬ তোলা । মেবশৃর্জীর ক্কাথ ১৬ তোল!। 

সীজের রস ১৬ তোলা, আকন্দ রস ১৬ তোলা, পাঁলিধা পাতাররস ১৬ তোলা শত- 

মূলীর রস ১৬ সের | গব্যছ্ক্ধ ৬৪ সের। কক্ত্রব্য__রাস্্রা, চিরতা, আতইষ, দেবদারু, 

রক্তচন্দন, অঞ্সিষ্ঠা, সোমরাজী, অনন্তমূল, গন্ধ ভাছুলে, অশ্বগন্ধা, হিজরা, দারুহরিদ্রাঃ বচ, ঝুড়, 

জটামাংসী, শৈলজ, রক্তচন্দন, ছুরীলভা, ধাইপুস্পঃ শু ঠ, পদ্মকাচ্ঠ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, 

দারুচিনি, এলাইচ, নাগকেশর, তেজপাতা, ঘমানী, গুল্ফা, কুড়, পিপুল, রক্তচিতা, গেঠেলা। 

বেণারমূল, খদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, যহ'মেদ, জীবক, খষভক, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোশী।; এই 

সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা। গন্ধপাকষের ভ্রব্য যখাসন্তর প্রদান কঙ্গিবে। যথানিয়মে 

তৈল গাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 

শীতপিত, উদর্দ ও কোঠরোগে__হ্বর-চিকিৎসা | 

জয়াবটা। শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগে জর প্রবল হইলে এবং 

তৎসঙ্গে দাহ ও গাত্রে কণ্ু প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হইলেঃ এই ওষধ পানের 
রূস.ও মধু অথব1 কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, উচ্ছেপাঁতার রস ও মধুসহ প্রাতে 

ও সন্ধ্যার পর সেবন করিতে দিবে। 

জয়াবটী। প্ররস্ততবিধি ১০ পৃষ্ঠায় উষ্টবা। 

বৈগ্ঠনাথ বটী | শীতপিত্ত, উদর্দ বা কোঠরোগে জর জ্বল হইলে 

এবং তৎসঙ্গে দাহ, গাত্রকণ্ড, ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই 
ওষধ দিনে ২।৩ বারু উচ্ছেপাতার বস বা উষ্ণঙ্লসহ সেবন করিতে দিবে। 

ইহা মৃদ্ুবিরেচক। 

বৈদ্যনাথ ঝী | রস | তোলা, ও গন্ধক ॥* তোলা, কজঙ্জলী করত তাহার সহিত কটকী- 

চুণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া উচ্ছেপাতার রসে ৩ বার ভাবন! দিবে । বটী মটর প্রমাণ। 

একবারে ২৩ বটী সেব্য। 

বাতপিতাস্তকরস | শীতপিত্ত, উদ্র্দ বা কোঠরোগের পুরাতন 

অবস্থায় রোগীর অল্প জ্বরবেগ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে পিস্তজনিত বিবিধ 



৮২৮ আযুর্ব্বেদ-শিক্ষা | 

 উপনর্থ লঙ্ষিত হইলে, এই ওষধ তাহাকে পানে রদ ও মধুসহ অপরাহ্ছে 
সেবন করিতে দিবে। 

বতপিত্তান্তক রস । প্রস্ত্রতবিধি ৬৫ পৃষ্ঠায় ্ রষ্টব্য। 

শীতপিভে-_-বমন-চিকিৎসা। 

আমলাগ্যযোগ । শীতপিভরোগের প্রথমাবস্থায় দাহ, গাত্রে মগ্ডুলা- 

কার শোথ প্রস্তৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তৎপ্ঞ্গে বমন থাকিলে, 
এই ওঁষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

আমলা যোগ। আমলকী, কিপশিস্, ইক্ষুচিশি ও মধু; ইহাদের প্রত্যেকে আট 

তোল! লইয়! মর্দন করিবে, অনন্তর অদ্ধীসের জলের সহিত মিশ্রিত করিবে। মাত্রা-অর্দ 

তোলা বা ১ তোলা । 

র্ধধ্বজরন | শীতপিত্তরোগের প্রবল অবস্থায় জর, দাহ ও গাত্রে 

চক্রাকার শোথ লক্ষিত হইলে এবং ততসঙ্গে বমন প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ 

শালপাণীর রস ও মধুলহ সেবন করিতে 'দবে। 

বৃধধ্বজ রস। প্রস্ততবিধি ৩২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

শীতপিত, উদর্দ ও কোঠরোগে- পথ্য । 

শীতপিত, উদর্দ ও কোঠরোগে রোগীকে পুরাতন শালিতওুলের অন্ন, 
মুগ ও কুলখ কলাধ়ের যুষ, কাকৃরোল, করলা, শজিনা, মূলা, হিঞ্চাশাক ও 
বেতেরডগা এবং পিত্রশ্রেন্মনাশক তিক্ত ও কটুদ্রব্য অবস্থাতেদে সেবন 
করিতে দিবে । রোগীর জবর প্রবল হইলে, অন্র-পথ্য বন্ধ করিয়া খৈরমণ্ড) 

মুগযুষ, মিছরী প্রন্থৃতি পথ্য প্রদান করিবে। এই সকল রোগে মস্ত 
জলজপ্রাণীর মাংস, দিবা-নিদ্রা, নান, রৌন্র-সেবন, স্িগ্ধ। আগ্ন, মধুর ও কষায়- 
রপবি শিক্ট দ্রব্য কুপথ্য, স্থতরাং রোগীর পরিত্যাজ্য । 



উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা। 
পদংশ ও সিফিলিপের পার্থক্য । 

ইংরাজীতে যাহাঁকে সিফিপিস্ কহে, তাহারই চলিত নাম উপদংশ বা 

গর্দি, কিন্তু প্রন্কতপক্ষে উহাকে উপদংশ বল! কোন প্রকারেই সঙ্গত নহে, 

ফিরঙ্গ বা গর্মি বলাই সুলঙ্গত। কারণ আযুর্বেদে চরক ও সুশ্রুতসংহিতায় 

যে রোগ উপদংশ নামে প্রখ্যাত, সেই রোগ এবং সিফিলিস একই প্রকৃতির 

ব্যাধি নহে, উভয়ই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পীড়া; বরং ভাবপ্রকাঁশোক্ত ফিরুঙগ- 
রোগের নিদ্ান ও উপসর্গের সহিত সিফিলিসের বিলক্ষণ সাদৃশ্ত আছে, এই 

জন্যই মনে হয়, চরক সুঞ্তাদি যুনিগণের প্রাহুর্ভীব-কালে ফিরঙ্গ*বা সিফি- 

লিস্রোগের অস্তিত্ব এদেশে ছিল না, ইয়োরোপীয় জাতি সমূহের আগ- 
মনের সঙ্গে সঙ্গেই এ রোগ এদেশে প্রবেশ-লাত করিয়াছে, এবং ভাবমিশ্র 

ততৎকালে তাবপ্রকাঁশ নামক স্বীয় সংগ্রহ-গ্রন্থে অতি সঙ্ক্ষেপে উহার নিদানাদি 

বর্ণন করিয়। ফিরঙ্গ আখ্য। প্রদান করিয়াছেন । প্রকৃত প্রস্তাবে উপদংশ ও 

সিফিলিস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাধিঃ তবে" পুকষের শিশ্বদেশ, আয়ুর্ধেদোক্ত উপদংশ 
রোগের প্রতব-ক্ষেত্রঃ সম্ভবতঃ এই সাদৃশ্য আছে বলিয়াই লোকে সিফিলিস্ 

রোগের উপদংশ নাম কল্পনা করিয়াছে । বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যেও কাহারও 
কাহ।রও বিশ্বাস যে, সিফিলিস্ ও উপদংশ একই জাতীর ব্যাঁধি, কিন্ত এইরূপ 

ধারণ! নিতান্তই ভ্রাস্তিমুলক। ধাহারা এই ধারণা পোষণ করেন, তাহাদের 

ভ্রম-নিরসরনের জন্য,নিয়ে উভয় ঝোৌগেরবৈধন্দ্্য প্রদর্শিত হইল । সিফিলিসের 

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থার বিবরণ পাঠ করিলে সিফিলিসের সহিত 

উপদংশরোগের পার্থক্য কি, তাহা সম্যক্রূপে হদয়ঙ্গম হইবে। 

১। আমঘুর্ষেদোক্ত উপদংশ রোগের কারণ পর্যালোচনা করিলে, স্পষ্টই 
প্রতীত হয় যে, শিশ্ন-দেশ ব্যাহত হইলেই উপদংশ রোগ জন্মে, কিন্তু 

সিফিলিস্ সংক্রামক ব্যাধি,সিফিলিসের.বীজ বসন্ত-বীজের ন্তায় নান! উপায়ে 
নানাপথে স্ত্রী-দেহে, পুরুষ-শরীরে এবং নপুংসকের গাত্রে সংক্রমিত হইতে 

পারে। উপদংশ পুরুষ শরীরগত ব্যাধি, পুরুষের শিশ্সে উহ] জন্মিয়। 

থাকে ;স্ত্রীদ্িগের শরীরে এ রোগ জন্মিবার কোনই সন্তাবন! নাই, কিন্ত 



৮৬৩ আয়ুবেরদ-শিক্ষা 

সিফিলিস স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই হইতে পারে, "এমনকি যদি নপুংসকের 

শরীরের কোনও স্থান অন্ত্রদ্ধারা বিন্দুমাত্র ছেদ ভেদ করিয়া, সেই ব্রণিত 
স্বানে সিকিলিসের।'বীজাধান করা যায়ঃ তাহ! হইলে, সেই ক্রীবের শবীরেও 

উক্তরোগের সঞ্চার হয়। যদি কর-তল বা করাঙ্ুলিতে সর্ষপ-প্রমাণও ক্ষত 

থাকে এবং সেই হস্ত সিফিলিস রোগগ্রন্ত-অপত্য-পথে প্রবেশ করাইয়। 

সম্তান প্রসব করান হয়, তাহা হইলে, প্রসব-কর্তী বা কত্রীকে সিফিলিস- 
রোগে আক্রান্ত হইতে হয়; এইরূপে অনেক ডাক্তার ও ধাঁতীকে উক্তকারণে 

সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হইতে দেখ! গিয়াছে । 

২। উপদংশ ও সিফিলিস এই উভয় রোগের রূপগত পার্থক্যও 

আছে। উপদংশ শোথপৃরব্বকব্যাধিঃ কিন্তু সিফিলিস শোথপুব্বক ব্যাধি 
নহে, শরীরে সিকিলিসের বীজ সংক্রমণ করিলে, কয়েক দিন পর্য্ত্ত 
কোন লক্ষণই প্রকাশ করে না, ত্পর লিঙ্গ বা যেনিদেশে বিশিষ্ট 

আকারের ক্ষত প্রকাশ পায়, তবে গর্ষ্ির ঘ। প্রবল হইলে অবশ্তই 
শোথযুক্ত হয়; কিন্ত শোথপুর্বক ও শোথধুক্ত উভয়ই ভিন্নার্থ বোধক শর্ব। 

আবার সিফিলিসে গাত্র-দেশে নানা আকারের বিবিধপ্রকার ইরাপ.সন্ 
অর্থাৎ পিড়কাঁ, গ্রন্থি, কও, এবং শোথ ও ক্ষত প্রকাশ পায়; তৃতীয় অবস্থায় 

তালুক্ষত, অস্থি-বেদন! ও নাপা-তঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণও প্রকাশ পায়, কিন্ত উপ- 

দংশে নানা আকারের ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং শাস্ত্রে ০4 উক্ত লক্ষণ- 

সকল কুত্রাপি উক্ত নাই। 

৩। ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে ফিরঙ্গরোগের নিদান ও লক্ষণ যাহা বর্ণিত 

হইয়াছে, তাহা! অতি সঙ্কিপ্ত;, সিফিলিস রোগের অবস্থা বিশেষ মাত্র-_ 

আস্থপূর্বিক অবস্থা বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও, সিফিলিসের নিদান 
ও তৃতীয় অবস্থার লক্ষণের সহিত ফিরঙ্গরোগের নিদান ও উপদ্রবের মিল 

আছে, একারণ ফিরঙ্গরোগই যে প্রকৃত পক্ষে সিফিলিস বা গর্থি, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

৪। ভাবপ্রকাশ, সংগ্রহ হইলেও উত্ক্ট ও প্রামাণ্য, স্থৃতরাং ভাবমিশ্রের 

মতামত উপেক্ষা করা যায় না। তাবপ্রকাশ পাঠ করিলে জানা যায়, 

উপদংশ ও ফিরঙ্গ যে পৃথক্ ব্যাধি তৎ্সন্থন্ধে তাবমিশ্র বিশেষ বিচার পুর্ব্বক 
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অসন্দিপ্ধচিত্তেই ততকুত তাবপ্রকাশে উভয় রোগের নিদান, লক্ষণ ও 

চিকিৎস]! পৃথক রূপে বর্ণন! করিয়াছেন । 

৫ | সিফিলিস বা গর্দিরোষে পারদ প্রয়োগ করিলে, তাহার ছুইটি মুখা- 
ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা যার । ১। ক্ষত শ্রঞ্ক হওয়া । ২। সিফিলিসের বীজ নষ্ট 

হওয়]। সিফিলিস্ রোগে পারদের ব্যবহার (সেবন ও ভাপর1 ) এদেশে 

বহুকাল চলিয়া আসিতেছে । এমন কি তাঁবমিশ্রের পূর্ববস্তী চিকিৎসকেরাও 
যে, ফিরঙ্গরোগে পারদ ব্যবহার করিতেন, সে কথ! ভাবমিশ্র নিজেই 

লিপিবদ্ধ করিয়া গরিয়াহেন। ইহ! দ্বারা স্পঈই উপলব্ধি হয় যে, উপদংশ 

সংক্রামক ব! বিষাক্ত ব্যাধি নহে, এবং এ রোগে পারদ-ব্যবহারের কোনই 
প্রয়োজন নাই, আর তজ্জন্তই ভাব প্রকাশে উপদংশরোগে পারনের ব্যবহার 
লিপিবদ্ধ হয় নাই, কিন্তু ফিরঙ্গরোগে পারদ সেবনের ও পারদের ভাপরা 

গ্রহণের বিধান আছে। 

৬। কেহ কেহ তাবপ্রকাশের উক্তিতে উপেক্ষা প্রকাশ পুর্বাক বলেন, 
“সংহিতাঁয় সে উপদংশরোগের উল্লেখ আছে, তাহাই কালক্রমে ভ্রী-শরীরে 

সংক্রমিত হইন্সাছে ও ক্রমশঃ নানাপ্রকার অত্যাচারবশতঃ বর্ধমান হইয়া 

বর্তঘানে এতাদৃশ সংক্রামক ও বিষাক্ত হইয়া! পড়িয়াছে।” এই যুক্তির 

কোন ভিত্তি নাই। যাহার সংক্রামকত। নাই--বিষ নাই অথবা বীজ নাই, 

এমন কি শরীরৈকদেশ বা! শিশ্নব্যতীত অন্যকোন অঙ্গ আক্রমণ করিবার 

ক্ষমতা পর্য্যন্ত নাই; সেই রোগ অন্ব্যক্তির শরীরে সংক্রমণ করিবে, 
ইহাঁও কি কখনও সন্তব? উপদংশ স্থানিকব্যাধি, শিশ্েই জন্মগ্রহণ করে এবং 

রোগ-সন্বে অত্যাচার করিলে বর্ধিত হইয়া শিশ্নকেই ক্ষয় করিতে পারে, কিন্তু 

সিফিলিসের ন্যায় অন্তান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি আক্রমণ করে 

না। উপদংশে যে স্ফৌটকের উৎপত্তি হয়, তাহাও কেবল শিশ্পদেশেই হয়, 

অন্যকোন অঞ্গে হয় না এবং & স্ফোটকই ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়া ক্ষততে 

পরিণত হয় । 

৭। উপদংশ-চিকিৎসার ধ্বজ-মধ্যে শিরাঁবিদ্ধ ও জলৌকাদ্বারা রক্ত- 
মোক্ষণ করিবার বিধান আছে। ইহাতেও বুঝা যায় যে, উপদংশ 
পুরুব-শরীরগত ব্যাধি এবং উপদংশেও রক্তদৃষিত হয়? কিন্তু এইরূপ বক্ৃদুষ্ট 
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সবার! প্রমাণ হয় ন। যে,উপদংশই গর্মি,কারণ গর্দির বক্তহষ্টি সর্বাক্ষীণ ও লবিষ 

এবং উপদংশের বুক্তদৃষ্টি স্থানিক ওনির্ববিঘ। গন্মির রক্তচুষ্টি হইতে গাত্রেপিড়কা 

প্রভৃতি বহির্গত হয়,এমন কি পরিণামে কুষ্ঠ পর্য্যন্ত হইতে পারে;কিন্ত উপদংশে 

সেসব কিছুই হয় না। বাতরক্তে যেরূপ রক্ত দুষিত হয়, উপদংশের রক্তদুষ্টিও 
কিয়দংশে তদ্ধপ | এই জন্যই উপদংশেও শিরা বিদ্ধ করিবার বিধান আছে, 
বাতরক্তেও সুচী, শিঙ্পা ও জলৌকাদ্বারা রক্তমোক্ষণের বিধান আছে। কিন্তু 
এতহতয়ের মধ্যেও যথেষ্ট প্রভেদ, -উভয় রোগে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 

রক্তমোক্ষণ কর! হয় না। বাতরক্ত স্থানান্তর প্রদরণণীল ব্যাধি, একস্থান 

হইতে স্থানান্তরে প্রসারিত হইতে পারে এবং তন্ষেতু রোগী বিপন্ন হইতে 
পারে, একারণে তৎপ্রতীকারার্থ রক্তমোক্ষণের বিধান, কিন্তু উপদংশ 

স্থানান্তর প্রসরণণীল ব্যাধি নহে; লিঙ্গনাল হইতে অন্তত্র প্রসারিত হইয়! 

অন্য অঙ্গ আক্রমণ করিবে, সে আশক্ক! নাই, কেবল বর্ধনশীল মাত্র; 

লিঙ্গনালস্থ শোথ অত্যন্ত বর্ধিত হইলে, পরিণামে উহ। পাকিতে ও ক্ষত হইতে 

না পারে, তজ্জন্তই রুক্তযোক্ষণের বিধান ।, 

৮| ডাক্তারীর সহিত সমন্বর করিতে গেলে হস্তাভিঘাতাদি কারণে 

যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকে, পিঙ্গেন আল্হ।র বা হারগেচ বলা যাইতে 

পারে। আর উপদংশোক্ত দুষ্ট যোনি সংস্পর্শে যেক্ষত হয়, তাহাকে সফট 

স্যাঙ্কার হল। যাইতে পারে । কিন্তু এই উভয়ই স্থানিক ব্যাধি; সিফিলিসের 

ন্টার সংক্রামক ব1 বিষাক্ত নহে। উপধুক্ত চিকিৎস। হইলে অতি সহজেই 

আরোগ্য হয়। ইহাদের প্রভাবে সিফিলিসের ন্যায় সর্ধাঙ্গীণ বক্তহষ্টি হয় না, 
তবে বাণী হইতে পাঁরে। আহুর্ষধেদে উপদংশে বাগী হয়, এ কথার উল্লেখ না 

থাকিলেও সহজেই বুবিতে পারা যায় যে বসগ্রন্থি দ্বারা ক্ষতস্থানের রস 

 শোধিত হইলে, তাহ সমীপবন্তী বজ্ষণ-গ্রন্থিতে উপনীত হয় এবং তাহার 
পরিণামে বাগী হইতে ও পাকিতে পারে। কিন্তু মিফিলিসের ন্যায় সবিষ 

বাগী হয় না। সবিষ বাগী দিফিলিসপ হইতে হয়ঃ আমুর্ধেদে সিফিলিসেরও 

উল্লেখ নাই, বাগীরও উল্লেখ নাই, ফিরঙ্গেরও বাগীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় ন! । 
পাশ্চাত্য চিকিতসাগ্রন্থে সফট্ স্তাক্কারে যে বিউবোর উল্লেখ আছে, তাহাই 

ব্রধ। কারণ বিউবো। শবে ত্রত্ধ ও বাগী উভয়ই বুঝায়, ব্র4 শব্দেওবাগী 
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বুঝায়, বাগী ছুই প্রকার সবিষ ও নির্বিঘ। অত্যন্ত অভিষ্যন্দি ও শুরুপাক 

দ্রব্য এবং শুষ্ক ও পচা মাংস ভক্ষণাদি কারণে যে বাগী জন্মে তাহা নির্বিষ। 

আর সিফিলিস প্রভৃতি কারণে রক্তছষ্টি বশতঃ যে বাগী জন্মেঃ তাহা] সবিষ। 

উপদংশে ক্ষত ও ব্রপ্ন ব্যতীত রক্তদুষ্টির কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না, কিন্তু 

সিফিলিসে সর্বাঙ্গীণ রক্তদুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পায়, এমন কি অতি সাবধানে 
দ্বীর্ঘকাল চিকিৎসিত না হইলে সময় সময় বা বৃদ্ধাবস্থায় রক্তহু্ির লক্ষণ 

প্রকাশ পায়, বা আজীবন এ বিষ প্রচ্ছন্ন তাবে শরীরে অবস্থান করিয়! 

অবশেষে সম্তানসস্ততিগণকে আক্রমণ করে । (ক) হস্তাভিঘাতাদি কারণে 

যে সিঙ্গেল আল্ছার বা ক্ষত হয়, তাহা প্রথমাবস্থায় ফুদ্ুড়ির ন্যায় হয় ও 
জলপুর্ণ থাকে, অনন্তর ২।১ দ্রিন পরেই পু'য পরিপূর্ণ হয় ও ক্রমশঃ এ ফুস্থুড়ি- 
গুলি একত্র সংযুক্ত হইয়। একটী লন্বাকার বৃহৎ ক্ষততে পরিণত হইয়। থাকে । 

(খ) সফ্ট্ স্াঙ্কার অর্থাৎ কোমল ক্ষত, ইহা সাধারণতঃ কোমলস্পর্শ, অধিক 
পুযাদ্দি আবযুক্ত ও সংখ্যায় একের অধিক হইয়া থাকে । 

৯। সিফিলিসে বঙজ্ষণ-সন্ধি অর্থাৎ কুচকির উপরিভাগে বাগী হয়, কিন্ত 

উপদংশে যে বাগী হয়, তাহা বজ্ষণ সন্ধি অর্থাৎ কুচ কিতেই হই থাকে। 

১*। বাহ্দৃষ্টতে উপদংশের শোথ, শ্ফোটক ও ক্ষত প্রভৃতি সিফিলিসের 
শোথ ও স্ফোটক প্রভৃতি অপেক্ষাও বৃহৎ এবং ভয়ানক দেখায়, 1কন্ত 

উহ! সংক্রামক নহে। পরন্ত সাধারণ ক্ষত-চিকিৎসার নিয়মে চিকিৎসা 

করিলে এবং ২।১টী পাচন (কাথ ) বা স্ত প্রয়োগেই এ রোগ আরোগ্য 

হইতে পারে। 

উপণ্ংশের নিদান ও লক্ষণ । 

উপদংশ রোগের নিদান বা কারণ। লিঙ্গনালে হস্তের আঘাত 
(হস্ত-মৈথুনাদ্রি ) অত্যধিক অনুরাগ বা কলহাদি বশতঃ লিঙ্গে নখদন্তাদির 

আঘাত, লিঙ্গ ধৌত না করা, অধিক মৈথুন, ছুই্টযোনি-গমন, ক্ষারঘুক্ত 
উষ্ণজল দ্বার] লিঙ্গ ধৌত কর! অথবা ব্রঙ্ছচারিণী গমনাদ্দি বিবিধ কারণে 
এই রোগ জন্মে। উপদংশ পাঁচ প্রকার, যথা--বাতিক, পৈত্তিকঃ শ্শৈগ্মিক) 

সান্নিপাতিক ও রুক্তজ। 

৪২ 
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*. ব্বাতিক উপদংশের লক্ষণ । বাতিক উপদংশরোগে লিঙ্গনালের 

আচ্ছাদক চর্ম্দের নীচে, উন্নত মাংসবেষ্টনের নিয়ে বা উপরে ক্ফোটক ফুন্ধুড়ি) 

সকল জদ্মে এবং উহ! সুচী দ্বার! বিদ্ধ বা ভেদবৎ বেদন৷ যুক্ত হয় ও দপ. দপ. 
করিতে থাকে! 

পৈত্তিক উপদংশের লক্ষণ । পৈভিক উপদংশে (লিঙ্গনালে পূর্বোক্ত 
স্থানে ) পীতবর্ণ ও দাহযুক্ত স্ফোটকসকল জন্মে এবং তাহা! হইতে রদ নিত 
হইয়া! থাকে । 

শ্ৈষ্মিক উপদংশের লক্ষণ । কফজ উপদংশে পিঙ্গনালের পূর্ব 

স্থানে স্ফোটকসকল অত্যন্ত শৌথঘুক্ত লক্ষিত হয় এবং এ স্ফোটক চুলকাইতে 
ইচ্ছা! হয় ও উহ হইতে শুর্লুবর্ণ গাঢ় আব হইয়া! থাকে । 

__ সান্িপাতিক উপদংশের লক্ষণ | বাঁতিক)পৈত্তিক ও '্ৈথমিক উপ- 
দংশের যে সকল লক্ষণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে, ক্রিদোষজগ উপদংশে সেই সমস্ত 
লক্ষ প্রকাশ পায়। ইহ। অসাধ্য। ূ 

রক্তজ উপদংশের লক্ষণ ৷ রুক্তজনিত উপদংশে ক্ফোটকসকল 
মাংসের ন্যায় তাম্রবর্ণ বা কৃষ্চবর্ণ লক্ষিত হয় এবং তাহা হইতে রজজ- 
জব হইতেঘুখাকে। এই উপদংশে পৈত্তিক উপদংশের লক্ষণ সকল 
প্রকাশ পায়। 

উপদংশ রোগের অসাধ্য লক্ষণ। যেব্যক্তি উপদংশরোগউৎপননযাজ 
চিকিৎসিত ন1 হইয়া স্ত্রীসংসর্গে রত থাকে; কালক্রমে তাহার লিঙ্গনালের' 

শোধ পাকিয়া' তাহাতে কীট জন্মে ও ক্রিমি কর্তৃক তক্ষিত হইয়া লিঙ্গ 

ক্ষয়প্রাণ্ত হয়, তখন অগডকোধমাত্র অবশিষ্ট থাকে, এবং তাহাতেই 

তাহার মৃত্যু হয়। 
লিঙ্গার্শের লক্ষণ । লিগের উপর মাংসাচ্ছর উর ও উপযূ্ণপরি 

সংস্থিত হইলে, তাহার আকৃতি কুকুটের (মোরগের ) মাথার চুড়ার ন্তায় হয়, 
. এই রোগকে লিঙ্গার্শ কছে। এই রোগ অগডকোষের অভ্যন্তরে ও কুচকির 
সন্ধিস্বলে উৎপন্ন হয়, ইহা বেদনাহীন ও পিচ্ছিল। লিঙ্গার্শরোগ ব্রিদোধ 
হইতে উৎপন্ন হয়; সুতরাং দুশ্চিকিৎস্য। 



উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা । ৮৩৫: 

উপদংশ-চিকিৎসা-বিধি | 
উপদ্ংশ পুকষ-শরীরগত ও স্থানিক ব্যাধি, শিশ্পদেশেই জন্মে, সিফি- 

লিসের ন্যায় এই রোগে শরীরের অন্ত কোনদেশ আক্রান্ত হয় না এবং 

উপদংশরোগগ্রস্ত পুরুষের সহবানদ্বারা স্ত্রীশরীরে এই রোগ সংক্রমণ করে, 
না। কোন কারণে শিখদেশ আহত হইলে, এই রোগ জন্মে । | 

হস্তাতিঘাতান্নখদস্তপাতাদধাবনাদত্যুপসেবনাত্ব৷। 

যোনি-প্রদোঁধাচ্চভবস্তি শিশ্বে পঞ্চোপদংশ। বিবিধাঁপচারৈঃ ॥ 
মাধবনিদানম্। 

লিঙ্গনালে হস্ত, নখ বা দত্তের আঘাত লাগিলে, লিঙ্গনাল ধৌত ন্বা করিলে, 
অধিক মৈথুন করিলে অথবা ছুষ্ট যোনিতে উপগত হইলে কিম্বা অন্ঠান্ত বিবিধ 
অপচার দ্বার। শিশ্নদেশে পাঁচ প্রকার উপদংশরোগ জন্মে । 

অনেকে মনে করেন, “যৌনিপ্রদোষাৎ” শব্দদ্বার গর্থ্িরোগগ্রস্ত যোনি-, 
দেশকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে । আবার অনেকে “বিবিধাপচারৈঃ” শ্- 
দ্বারাও এরূপ অর্থ প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন। কিন্তু মাঁধবনিদানের টীকা 
কার বিজয়রক্ষিত বলেন, 

“নখদন্তপাতাদিতি বলবদন্ুরাঁগে দয়া কলহাদ্িবশাদ্বা, শিক্পে মেহনে 

নখদন্তপাতঃ। অধাবনাদপ্রক্ষালনাৎ, অত্যুপসেবনাদিতি ব্যবায়স্তাত্যন্ত- 
সেবনাৎ যোনিপ্রদৌষাদ্িতি দীর্ঘকর্কশরোমাদিযোগাৎ যোনিদুষ্টেঃ, বিবিধা- 
পচারৈরিতি ক্ষারোফ্দুলিলপ্রক্ষা পনব্রক্মচারিণীগমনাদিতিঃ 8৮ 

এতদ্বারা এরূপ অর্থ ধাহাঁরা করেন, তাহাদের ভ্রম. খগ্ডিত হইতেছে। 

বিজয়রক্ষিতের ব্যাখ্যা ছাড়িয়া দিলেও সুশ্রতোজ ছুষ্টযোনি সংস্পর্শে বড়জোর - 

বাগী পর্য্যন্ত হইতে পারে৷ ছি 
উপদংশ, শোথপুর্র্বক ব্যাধি, উল্লিখিত কোন কারণে শিশ্ন আহত হইলে, 

সঙ্গে সঙ্গে শোথ উৎপন্ন হয়, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। নুশ্রুত 

বলেন-__. না 
-*৯% “মেঢ মাঁগময প্রকৃপিতা দোষাঃ ক্ষতে২ক্ষতে বা শোথমুপজনয়ন্তি 

তমুপদংশমিত্যাচক্ষতে ” অর্থাৎ হস্তাতিঘাতাদি কারণে শিশ্পদেশে আঘাত 
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লাঁগিলে, প্রকুপিত দোষ শিশ্সদেশ আশ্রয় করিয়। ক্ষত বা অক্ষত অবস্থায় শোথ 
উৎপাদন করে, তাহাকে উপদংশ কহছে। 

. লিঙ্গনালের আচ্ছ।দক চর্্মের নীচে উন্নত মাংস বেষ্টনের নিয়ে বা উপরে 
উপদংশের জন্মস্থান। উন্নত মাংস-বেষ্টনের উপরেও আঘাত লাগিতে পারে, 

নিয়দেশেও লাগিতে পারে? তবে উর্ধাভাগ, নিয়ভাগ অপেক্ষ। অতিশয় কোমল 

বলিয়া, উর্ধাদেশ অল্প আঘাতে আহত হইবার অধিক সন্ভ।বনা, বিশেষতঃ 

নিদানোক্ত দুষ্ট যোনি সম্পর্কে যে উপদংশ জন্মে, তাহা প্রা়শঃ মাংসবেষ্টনের 

উপরেই জন্মিয়া থাকে । 

ভাক্তারীর সহিত সমন্বয় করিতে গেলে, উপদংশে ছুষ্টযোনি সম্পর্কে যে 
ক্ষত হয়, তাহাকে 5০চি 017817019 অর্থাৎ কোমলক্ষত এবং উপদংশ রোগকে 

ঢ78155 9121)1119 অর্থাৎ বিষবিহীন কিন্বা অপ্রক্ৃত সিফিলিস বলা যাইতে 

পারে, ইহা স্থানিক পীড়া, ইহার পরিণামে বড় জোর বাগী পর্যন্ত হইতে পারে। 

এই ক্ষত প্রথম হইতে শেষ পর্য্স্ত কোমল থাকে; এই জঙ্তই ইহাকে 3০ 

0021)06 কহে। এক্ষত হইতে প্রথম, ছুই একদিন জলের ন্যায় তরলরস 
নির্থত হয়, পরে পৃয নির্গত হইতে থাকে । এই পুষ যদি কোন কারণে 
যথারীতি নির্গত হইতে ন। পারে ও ররসগ্রস্থিদ্বারা শোধিত হযু, তাহা হইলেই 
বঙ্ষণ-প্রদাহ উৎপন্ন হয় ও বাগী জন্মিরা থাকে । উপদংশজনিত বাগী ও 

ক্ষত এবং সিফিলিসের বাগী ও ক্ষত এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। 

উপদংশের বাগী অতি কোমল, শীস্ব পাকে ও উহা! হইতে পু নির্গত হয়, কিন্ত 

সিফিলিসের বাগী অতিশয় শক্ত, অতি যত্রেও পাকে না) বা পাকিলেও যথেষ্ট 

প্যাদি নির্গত হয় না। উপদংশের ক্ষত প্রথম হইতে শেষ পর্য্স্ত কোমল 
অবস্থায় থাকে, কিন্তু সিফিলিসের ক্ষত ছুই একদিনের পর হইতেই 
স্বভাবতঃ কাঠিন্ত প্রাপ্ত হয়। 

উপদংশরোগে বাতার্দি দৌষভের্দে বিবিধ ওুধধ প্রয়োগ কর! যায়। 

প্রথমতঃ ক্ষতস্থানে প্রলেপ-প্রয়োগ ও ক্ষত-স্থান ধৌত করিবে এবং রোগীর 
যাহাতে ফোষ্ঠগুদ্ধি থাকে, এইরূপ ওষধ সেবন করিতে দিবে । প্রথমাবস্থায় 

জ্বর ন। হইতে পারে, তত্প্রতি লক্ষ্য রাখা বর্তব্য। কারণ জর হইলে 

ক্ষতস্থান সহসা পাকিয়! উঠিতে, এবং নানাকূপ যন্ত্রণা প্রবল হইতে পারে? 
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সুতরাং যাহাতে জর হইতে ন| পাঁরে ও না পাকে এবং শিশ্রক্ষর হইতে 

না পারে, তাহার প্রতিকারে চেষ্টিত হইবে। দ্বিনে ২৩ বার ত্রিফলার 

(হরীতকী, আমল! ও বহেড়ার) ক্াগদ্বারা বা নিমপাত।পিদ্ধ জল দ্বার 

লিঙ্গস্থিত ক্ষতস্থান ধৌত করা উচিত, কিন্তু লিঙ্ষস্থ ক্ষত পাঁকিয়া উঠিলে 

জরস্তযাদি কাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিবে; অনন্তর অন্তধূ্মে ত্মীভূত 
ত্রিফলা-চুর্ণ মধুসহ মাড়িক্া৷ ক্ষতস্থানে প্রলেপ ধিবে; কিন্বা নিন্বৃত যথা- 

রীতি লাগাইবে। বাতিক উপদংশে নিচুলাদিলেপ, পৈত্তিক উপদংশে 

গৈরিকাদিলেপ, রক্তজউপদংশে রসাগ্রন চূর্ণ মধুসহ লেপন করিবে এবং 
সার্িপাতিক উপদংশে সৌরাষ্ট্ান্লেপ ও কফজ উপদংশে শাললেপ প্রয়োগ 

করিবে । এই সময় আত্যন্তরিক ওষধ অর্থাৎ পটোল।দ্িকাথ ব1" অমুতাদি- 

কাথ প্রয়োগ করা আবশ্টক। রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি ও রক্তদোধ দূবীকরণার্থ 

বরাদিগুগ গুলু অতি উতকু্ট উষধ। প্রাতে, মধ্যাহনে ও সায়াহে উল্লিখিত 

কাথ দ্বার] ক্ষত-স্থান ধৌত করিয়। বাতাদি দোষভেদে ক্ষতস্থানে প্রলেপ 
ও সেবনোপধোগী ওষধ যথারীতি কয়েকদিন প্রয়োগ করিলে, ক্ষতস্থান 
শুকাইয়া যায়। আবশ্তক হইলে, কোশাতকীতৈঙগ বা আগারধূমাগ্চ তৈল 

প্রয়োগ করা যাইতে পারে । এই সকল ওধধে দাহ, পাক বা জ্রাব হ্রাস না 

পাইলে কিন্বা বল, পুষ্টি ও রক্ত পরিষষারের জন্য করঞ্রাগ্যত্বত বা ভূনিন্বা্ত- 
ঘৃত সেবনের ব্যবস্থা করিবে । 

লিঙ্গার্শ-চিকিৎসা-বিধি | 

লিঙ্গের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসাস্থুর উৎপন্ন ও সঞ্চিত হইলে? তাহাকে 

লিঙ্লার্শ কহে। এই রোগ উৎপন্ন হইলে, অর্শোরোগের ন্যায় ক্ষার-প্রয়োগ 
হার! & মাংসাক্কুর দ্ধ করিবে অথবা অন্ত্রদ্ধার1 এ অঙ্কুর ছেদন করিবে । পরে 

উপদংশরোগে যে সমস্ত বধ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রয়োগ করিবে; 
অর্থাৎ সৌরাষ্ট্রালেপ, করবীলেপ প্রতৃতি বাতাদিদোষ বিবেচনা করিয়া 
এ ক্ষতস্থানে প্রদান করিবে এবং আবগ্তক হইলে, পটোলাদিক্কাথ সেবন 

করিতে দিবে; অথবা! এ সময় রোগীর জরভাব লক্ষিত হইলে, ভূনিম্বাদিকাথ 

বা! অমৃতাদিকাথ সেবন করিতে দ্বিবে। এ সমস্ত ওষধে ক্ষতস্থান শক্ 



৮৩৮ আয়ুব্রদ-শিক্ষা | 

হইলে, কিছুদিন অমৃতা গ্ত্বত ব৷ ভূনিন্বাগ্ঘ্বৃত প্রস্তুতি উষধ সেবন কৰিতে 
দিবে। রোগ একবার হাস হইয়াও পুনঃপুনঃ বর্ধিত হইতে পারে, অতএব 
যাহাতে বুঁক্ত শোধিত হয়, এরূপ ওবধ-প্রয়োগ একান্ত আবশ্তক। রোগের 
প্রথমাবস্থায় স্বর্জিকাঘ্যচূর্ণ প্রয়োগ করিলে মাংসস্থিত অদ্ধুর নষ্ট হয়, সুতরাং 

প্রথমতঃ উহাই প্রয়োগ কর] উচিত। উহাতে উপকার না হইলে, অন্ত্রদ্বার। 

অর্শ ছেদন কর! কর্তব্য। এইরূপ ভাবে চিকিৎসার দ্বারা রোগ দূরীভূত হয়। 
এই রোগের নুতন ও পুরাতন অবস্থায় যাহাতে রোগীর জবর না হয়, তদ্বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য। পিঙার্শরোগ পুরাতন হইলে, ক্ষতসংশোধক ও 
শোণিতশোধক ওধধ অর্থাৎ পঞ্চতিক্তত্বত গুগ গুলু ব1 অমৃতাগ্তঘূত প্রয়োগ 

করা একান্ত আবগতক । ত্রিদদোষজ লিঙ্গার্শরোগে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এ সমস্ত 

ওষধ প্রয়োগ করিলে, অনেকাংশে উপকার পাওয়। যায়, কিন্তু একবারে 

আরোগ্য হয় না। 

ফিরঙ্গনিদানম্। 

ফিরঙ্গ-সংজ্ঞকে দেশে বাহল্যেনৈব যত্তবেৎ। 

তন্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যুক্তে। ব্যাধিব্যাধিবিশারৈঃ ॥ ১॥ 
গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোইয়ঞায়তে দেহিনাং প্ুবম্। 

ফিরজিণোহঙ্গসংসর্গাৎ কিরজিণ্য। প্রসঙ্গত: ॥ 

ব্যাধিরাগন্তকে। হেষ দোষাণামত্র সংক্রমঃ। 
ভবেত্বল্লক্ষয়েতেষাং লক্ষণৈর্ভিবজাং বরঃ ॥ ২ ॥ 

 ফিরঙ্গিণ্যা প্রসঙ্গতঃ ইতি বিশেবার্থম্। 

ফিরঙ্গের নিদান । ফিরঙ্গদেশে এই রোগ অধিক পরিমাণে জনে, 

একারণ ইহাকে ফিরঙ্গরোগ কহে। ১। 

ফিরঙ্গরোগগ্রন্ত ব্যক্তির গাত্র-সংস্পর্শ, বিশেষতঃ ফিরঙগরোগগ্রন্তা রমণীর 

সহিত সংসর্গ করিলে, ফিরঙ্গ নামক এই গন্ধরোগ উৎপন্ন হয়। এই আগন্তক- 
রোগে পশ্চাৎ দোষের অন্ুবন্ধ হয়, অতএব দোষানুসারে এইরোগের 
বাভাদিভেদে লক্ষণ স্থির করিবে । ২। 



উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা । ৮৩৯ 

ফিরঙ্গোপদ্রেবাঃ | 
কার্শ্যং বলক্ষয়ো নাসাভঙ্গে| বন্ধেশ্চ মন্দত1। 

অহ্থিশোষহস্থিবত্রত্বং ফিরঙ্গোপন্দ্রবা অমী ॥৩॥ 

“তাবপ্রকাশঃ” 

ফিরঙ্গরোগের উপদ্রব | ক্কশৃতা, বলক্ষয়, নাসাভঙ্গ, অগ্রিমান্দ্য, 

অস্থিশোষ এবং অস্থি-বক্রতা, এই কয়েকটি ফিরঙ্গরোগের উপদ্রব । ৩। 

ফিরঙ্গরোগের লক্ষণ ভাঁবপ্রকাশে যাহা আছে, তাহা অতি সঙ্ঞিপ্ত, 

এজন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসাগগ্রস্থ হইতে এস্থলে ফিরঙ্গের প্রথম, দ্বিতীয় * ও তৃতীয় 
অবস্থার বিস্তৃত লক্ষণ সঙ্ধলন করিয়! দেওয়া! গেল। 

প্রথম অবস্থা । ইহা এক প্রকার সংক্রামক ব্যাধি। ফিরঙ্গরোগগ্রস্ত। 

সত্রীর সহিত সহবাস করিলে, প্রাথমিক ক্ষত উৎপন্ন হয়। ফিরঙ্গরোগ- 

গ্রন্ত ব্যক্তির গাত্র সংশপর্ণ করিরে র। তাহার রক্ত কিন্বা স্ফোটকাদি হইতে 

আঁবিত রস অথবা ক্ষতস্থানের রস অন্ত শরীরে প্রবিষ্ট হইলেও, এই রোগ 

জন্মে। কিন্তু কু-সঙ্গম ব্যতীত প্রাথমিক ক্ষত উৎপন্ন হয় না। * 

অধিকাংশ পাশ্চাত্য চিকিৎসক বলেন, সিফিলিসরোগণ্রস্তা রমণীর সহিত 

সহবাস-কালে পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের উপচর্খের ত্বক বিদীর্ণ হইয়া (ফাটিয়া) 
তন্মধ্যে যোনিদেশস্থ কোমল ত্বক্ হইতে নিঃস্থত রসের বিষ প্রবেশ করে।- 

কেহ কেহ বলেন, ত্বক বিদীর্ণ না হইয়াও পুংজননেন্দ্রিয়ে এ বিষ 
সংলগ্ন ও হুঙ্্ শিরাদ্বারা শোধিত হইলে, এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। 
অনস্তর কয়েকদিন পরে ত্রস্ানে একটি ফুস্কুড়ি বহির্গত হয়! ক্রমশঃ এ 

ফুঙ্কুড়ির আকার বৃদ্ধি পাইতে আরস্ত করে, উহার মুলভাগ রক্তাত হয়, 
অগ্রভাগ অতি কোমল হয়, এ ফুফুড়ি তরল পুষে পরিপূর্ণ হয় এবং উহার 
অগ্রভাগস্থিত ত্বক উঠিয়া! যাওয়ায়, এস্থ'নে ক্ষত অর্থাৎ ঘ1 প্রকাশ পায়; 

পরস্ত এ ক্ষত বৃদ্ধি পাইয়া ৩।৪ দিনের মধ্যে একটী মটরের আকারে 
পরিণত হয়। ক্ষতস্থান, ত্বক হইতে ঈষৎ উচ্চ বা ত্বকের সমান আয়তন 

বিশিষ্ট ও তাহার চতুর্দিক রক্তবর্ণ চক্রাকার হয়; অনন্তর ক্ষতস্থান যতই 



৮৪০ আয়ুর্যেদ-শিক্ষা। 

আয়তনে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, পার্স্থিত রক্তাত বেষ্টনও তত উচ্চ, প্রশস্ত 
ও দৃঢ় হইতে থাকে । আবার ক্ষতস্থানের আয়তনের যেমন বৃদ্ধি পাইতে 

থাকে, তেমনি তাহার নিয়দেশ হইতে ্ুক্দ সুগম অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং 

তাহ হইতে ক্লেদ নির্গত হইতে থাকে । ইহাকে ই 7:05 55012119 ( প্রকৃত 
সিফিলিস) বা ব210 0119105 (হার্ড স্তাঙ্কার ) অর্থাৎ কঠিন ক্ষত বলে। 

এই ক্ষত প্রথম দুই একদিন কোমল থাকে, কিন্তু তৎপরেই স্বীয় প্রক্কৃতিগত 

কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। হার্ড স্যাঙ্কার, সাধারণতঃ কঠিন স্পর্শ, অল্প আাবধুক্ত 

এবং সংখ্যায় একটিমাত্র হইয়া! থাকে । এইরূপে ফিরঙ্গরোগাক্রান্ত পুরুষের 

সহিত সহবাস করিলে স্ত্রীলোকেরও যোনি ওষ্ঠের অভ্যন্তরে প্রায়শঃ ফিরঙ্গ- 

রোগ প্রকাশ পায়। 
যখন প্রথম ফাট দেখ! দেয় বা সুল্মচন্্ উঠিয়া যায়, তখন যথারীতি 

চিকিৎসা করিলে, রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে না কিন্তু প্রায়শঃ তাহা ঘটে 

না। আুতরাং এ ক্ষত হইতে কয়েক দিন পরে কুচকির উপরিভাগে এক বা 

ততোধিক গ্রন্থি বৃদ্ধি পাইয়া, একটী কুপারীর ন্যায় আকার ধারণ করে 

ও অত্যন্ত শক্ত হয়; চলিত কথার ইহাকে বাগী কহে। এই রোগে প্রায়শঃ 

একটী বাগী হম্ন না, ছুই কুচকীতে ছুইটি হর। প্রথমা'বস্থায় উহ! সহজে 

পাকে না এবং উহাতে বেদনাও অনুভূত হয় না, ক্রমশঃ অল্প বেদন! প্রকাশ 
পায় ও উপরিস্থিত ত্বক মস্যণ হয় এবং ১০।১৫ দিন কাহারও কাহারও 

একমাস পরেও উহা পাকিয়া৷ উঠে। ব্রপ্ন-চিকিৎসায় যে সমস্ত ওষধ 
কধিত হইয়াছে, তাহ প্রয়োগ করিলেও বাগী আরোগ্য হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ- 
বিষ নষ্ট হয় না। 

দ্বিতীয় অবস্থা । প্রাথমিক ক্ষত প্রকাশ পাইবার ২।৩বা ৪ মাস 

পরে, রোগের প্রথম অবস্থার প্রবল প্রকোপ হ্রাস হয় ও অবস্থার পরিবর্তন 

ঘটে। ছুর্ধল ব্যক্তিন্ন অল্পদ্নে এবং সবল ব্যক্তির অনেক দিন পরে 

অবস্থার পরিবর্তন হইয়া থাকে । এই সময় সবল ব্যক্তি প্রায়শঃ অন্থুখ- 

বোধ করে না, কিন্তু দুর্ধল ব্যক্তি নানাবিধ অন্ুখ-বোধ করে, তন্মধ্যে জবর 

একটী লক্ষণ, কিন্ত এঁ জ্বর সকলের হয় না, পরন্ত শরীরের অবস্থাভেদে 

বা রোগের প্রবলতার তারতম্যে কাহারও বা প্রবল হয় ও কিছুদিন পর্য্যস্ 



উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা। ৮৪১ 

প্রকাশ পায় এবং কাঁহারওব! মৃহ্তাবে প্রকাশ পায় ও কিছু বেশীদিন স্থায়ী 

হয়। এই সময়ে গাত্রে পিড়কা প্রকাশ পায়, ইহাকে ইংরাঁজীতে ইরাঁপ সন্ 
কহে। এই পিড়কার উন্বানের সহিত জর হাস পাইয়া! থাকে, কিন্তু রোগী 

প্রবল শিরঃপীড়া অন্ুতব করে এবং ই শিরঃপীড়া আবার নিয়মিত সময়ে 

প্রত্যহ প্রকাশ পায় ও ফিরঙ্গজনিত বিবিধ উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া! থাকে ; 

পৃষ্ঠদেশে বেদন! ও সন্ধিস্থলে ফুল! বর্তমান থাকে | জরাদি প্রকাশ না৷ পাই- 
লেও কোন কোন স্থলে পিড়ক1 প্রকাশ পাইয়। থাকে ; এই পিড়কা আবার 

ভিন্ন তিন্ন আকারের লক্ষিত হুয়। ফিরঙ্গের এই দ্বিতীয় অবস্থায় শিরঃপীড়) 

ও কেশপাত ব। টাক এবং চরমে কুষ্ঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। 

বল। বাহুল্য, ফিরঙ্গরোগের পরিণামে কুষ্ঠ, মুচ্ছা, আক্ষেপ ও 'বাতব্যাধি 

প্রভৃতি বহুবিধ উৎ্কট পীড়। উৎপন্ন হয়। রোগ প্রবল হইলে; ন্নামু-শুল 

যক্ষা, ও হদ্রোগ পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে । ফিরঙ্গরোগে ক্ষত স্থান পরিক্ষার 

না রাখিলে, তাহ] হইতে নিঃস্থত পৃ'ষয তাহার নিকটবর্তী স্থানে লাগিলে, 
সেই স্থানেও ক্ষত হয়। ভ্ত্রীলোকের ফিরঙ্গব্লোগ হইলে, লজ্জাবশতঃ তাহার! 
প্রকশ করে না) সুতরাং যোনির উপব্রিভাগ বৃদ্ধি ও যোনিওয্ঠ বৃহৎ, বিকৃত 

ও পিগাকৃতি হইয়] থাকে এবং তাহার অত্যন্তরভাগ হইতে ছুর্নন্ধ ও রূস নির্গত 
হয়। এইরূপে প্রায় ১। বৎসর পর্য্যন্ত এ অবস্থা প্রকাশ পায়, ইহার পর 

রোগিণী বিশেষ কষ্ট অন্থুতব করে না; কোন কোনস্থলে ১॥* বৎসরের পরও 

এই অবস্থা দুষ্ট হয় এবং করতলে ও পদতলে পিড়ক1 প্রকাশ পাইয়া থাকে। 
দ্বিতীয় অবস্থার ভোগ*কাল দেড় হইতে ছুই বৎসর পর্য্যস্ত। 

তৃতীয় অবস্থা । ফিরঙ্গরোগের তৃতীয় অবস্থা অত্যন্ত কষ্টপ্রদ ও 

সাংঘাতিক, ধেহেতু এ অবস্থায় চস, চর্দের নিন্নভাগ, অস্থি, অস্থিসংযুক্ত- 
মাংসাদি, মস্তিষ্ক, শোণিতবাহিনী শিরা এবং আত্যন্তরিক অন্যান্য যন্ত্রাদি 

আক্রান্ত হইয়। থাকে । যকৃৎ অত্যধিক পীড়িত হয়, চর্ম মলিন হুয়, 

কোমল চর্দ ও চর্দের নিয়প্রদেশে ক্ষত হইতে থাকে এবং স্ফোটক প্রকাশ 

পায়, চর্খ্ ফাটিয়া ক্লেদ নির্গত হয়ঃ ক্ষত-বৃদ্ধিহেতু অনেকস্থলে রোগীর 
তালু-দেশ আক্রান্ত হয়, নাসারদ্ধ, ও শ্বাঁসগ্রথাস পথ রুদ্ধ হয়। অতঃপর 

ঢিও ূ 
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রোগ যতই পুরাতন হয়, রোগীর অবস্থাও ততই' শোচনীয় হইতে থাকে। 

পুরাতন হইলে, মস্তিষ্ক, ফুস্ফুস্, যকৃত নেত্র, অন্বহা-নাড়ী, ধমনী, যুত্গ্র্থি, 
অগডকোধ ও হৃংপিগড প্রভৃতি যন্ত্র আক্রান্ত হইয়া থকে। 

মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে, রোগী সহস! প্রলাপ বা অসন্বদ্ধ বাক্য প্রয়োগ 
করে ও প্রলাপ প্রকাশ পাইবার পূর্বে রোগীর শিরঃপীড়াঃ ম্মরণশক্তিলোপ, 
স্বভাবের বৈলক্ষণ্য ও পক্ষাঘাত প্রভৃ(ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়। থাকে । শিরঃ- 

পীড়া, শিরোধুর্ণন বা স্বত।ব-বৈলঙ্ষণ্য উপস্থিত হইবার পর রোগী মুগীরোগ 

বা পক্ষাথাত দ্বারা আক্রান্ত হয় বা অবস্থা-বিশেধে পক্ষাধাতের লক্ষণ প্রকাশ 

পায়। ফুস্ফুস্ আক্রান্ত হইলে, পাশ্ববেদনা, কাস ও অরাদি সময় সময় 

প্রকাশ পাইয়৷ থাকে, কিন্ত এই অবস্থা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। যর আক্রান্ত 
হইলে, নানাপ্রকার পিশ্ত-ছুষ্ঠির লক্ষণ প্রকাশ পায়, কারণ যাহার সহিত 

রক্তের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ, সেই যরুৎ পিতের প্রধান স্থান। পিত্ত পঞ্চবিধ এবং 

তাহার আশ্রয় স্থান ও নামও পৃথক ও পঞ্চবিধ। (১) রঞ্জক নামক পিত্ত 

 যকুতে অবস্থান করে, স্থতরাং বক্তদুষ্টি বশতঃ রক্তের আধার যরুৎ আক্রান্ত 

হইলে, রুঞ্জকপিত্তও ছু্ষত হয় ও তথন বিশুদ্ধ যথোচিত রক্তোৎ্পাদনের 

ব্যাঘাত জন্মে। (২) পাচক পিত্ত অগ্ল্যাশর়ে অবস্থিতি করিরা ভুক্ত দ্রব্যের 
পরিপাক-ক্রিয়া সম্পাদন করে, যক্কতের সহিত অগ্ন্যাশয়ের থনিষ্ঠ সম্বন্ধ? 
সুতরাং রুক্তদুষ্টি বশতঃ যকৎ আক্রান্ত হইলে; অগ্লযাশয় নিষ্কেজ হইয়া 

পড়ে ও পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মে। এইরূপে যরৃৎ আক্রান্ত হইলে পরি- 

পাক ক্রিয়ার বৈগক্ষণ্য, শরীরের ঈষৎ পাঞুতা, পুর্বাপেক্ষা ক্ৃশতা, উদ্দবীর 
লক্ষণ প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে, যকৃতের আকার বৃদ্ধি পাইষ! 
থাকে, সব্ধ শরীরে শোথ প্রকাশ পায় ও তাহার সঙ্গে অন্তান্ত উপসর্গও 

উপস্থিত হয়; এবং পরিণামে রোগীর প্রাণপধ্যস্ত নট হইতে পায়ে 
(৩) সাধক পিত হৃদয়ে অবস্থান করে ও তাহার প্রভাবে বুদ্ধি, মেধা ও 

স্থৃতি উৎপন্ন হয়, কিন্তু রক্ত-দুষ্টি বশতঃ হৃৎপিও আক্রান্ত হইলে, বুদ্ধি ও 

মেধ। ব! স্বৃতি বিনষ্ট হয়, হৃদয়ে বিবিধ অসুখ বোধ হর এবং তাহা বদ্ধিত 

হইলে, সহসা রোগী মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে পারে । (৪) আলোচক পিত্ত 
চক্ষু্'য়ে অবস্থিতি করিয়। দর্শন-ক্রিয়া সম্পন্ন করে, ঝজছুষ্টির পরিণামে নে 



উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা । ৮ ৩ 

আক্রান্ত হইতে পারে, এবঙ তজ্জন্য চক্ষুজের্ঠাতি ব! চক্ষুও নষ্ট হইতে পারে। 

(৫) ভ্রাজকপিত্ত সর্ধব-দেহস্থ চর্ম অবস্থিতি করিয়া দেহের কান্তি সম্পাদন 

ও দেহে মদ্দিত তৈল প্রস্তুতি শ্নেহ-দ্রব্যের শোষণ ও পরিপাক ক্রিয়া! সমাধা! 

করে, রজদুষ্টিবশতঃ চর্ম বিশিষ্ট রূপে আক্রান্ত হইলে, ভ্রাজক পিত্ত এরূপ 

নিশ্তেজ হইয়া পড়ে, যে তখন দ্েহমদ্দিত তৈলাদি পরিপাক করিবার তাহার 
আর ক্ষমতা থাকে না, পরন্ত চশ্ম শিথিল ভাবাপন্ন হয়। অন্নবহ] নাড়ী আক্রান্ত 
হইলে, এ নাড়ী সচ্ছুচিত হয় ও পাকাশয়ে ফিরঙ্গ-ক্ষত প্রকাশ পাইয়৷ থাকে'। 
ধমনী সকল আক্রান্ত হইলে, ধমনীর গাক্র স্ফীত হয় এবং ক্রমশঃ এ 
স্কীতি বর্ধিত হয়। অণ্ডকোষ আক্রান্ত হইলে, উহাতে বৃহৎ গ্রন্থি ও 

সময় সময় বিবিধ যন্ত্রণা ও উপরিস্থিত চরের উপরে ফুসকুড়ি প্রভৃতি লক্ষণ 

প্রকাশ পায়। | 

ফিরঙ্গের এই ব্রিবিধ অবস্থ। বর্ণিত হইল। ইহার প্রথম অবস্থায় যখা- 

বিধি চিকিৎসা করিলে, রোগ সহজেই আরোগ্য হর, পরন্ত দ্বিতীয়াবস্থ। 

আসিতে পারে না! এবং দ্বিতীয় অবস্থায় কিছু দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিলে, 

রোগ আরোগ্য হইতে পারে। কিন্তু তৃতীয় অবস্থায় আরোগ্যলাত সুকঠিন। 

প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় অনেকস্থলে সামান্য চিকিৎস! দ্বারা রোগ আরোগ্য 

হইঘ়াছে বলিরা 'বোধ হয়ঃ কিন্তু তাহ। প্রকৃত আরোগ্য নহে, কিছুকাল 

যপ্য থাকে মাত্র, তৎপরে আবার পুনঃপুনঃ আক্রমণ করে। এমত অবস্থায় 
সুদীর্ঘকাল স্ুচিকিৎসক ও সুনিয়মের অধীন থাকিয়। যথারীতি চিকিৎসিত 

হওয়া প্রয়োজন। , 

পৈতৃক ফিরঙ্গ । স্বামী বাস্ত্রী ফিরঙ্গরোগে আক্রান্ত হইলে, তদব- 
স্থার উভয়ের সহবাসে যদ্দি গর্ভ সঞ্চার হয়, তাহা হইলে অনেক স্থলে গর্ভ- 
ধাবিণীর ৫ম বা ৬ষ্ঠ মাপে গর্ভভ্রাব হইয়া থাকে অথবা পুর্ণ গর্ভাবস্থায় মৃত 
সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে পারে। জীবিত সপ্তান প্রহ্ুত হইলেঃ এক মাস বা দেড় 
মাসের মধ্যেই শিশুর শরীর কুশ হয় ও নাসারদ্ধে, বিবিধ পীড়া প্রকাশ পাইয়া 
থাকে। কোন কোনস্থলে প্লেম্সা মিশ্রিত পৃ নাসারন্ধ হইতে নির্গত হয়। 

পরস্ত, শ্বাসক্রিয়ার অবরোধ এবং সর্দি হইয়াছে, এইরূপ প্রতীয়মান হয়, 
শিশু ক্রমশঃ মলিন হয়) কিছুক্ষণ পরে চমকিয়া উঠে এবং এই অবস্থায় 
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অল্পদিনের মধ্যই কটির নিয়তাগে, গুহদেশের ,চতুর্দিকে ও পদে তাত্রবর্ণ 
স্ফোটক প্রকাশ পায় এবং ঘাড়ে, গলায় ও অন্ঠান্ঠ সদ্ধিতে দাগ লক্ষিত 

হয়। এ ন্ফোটক সকল গোলাকার এবং শুষ্ক ত্বক দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। 
কুচ.কির চর্ম উঠিয়া যায়, মুখের অভ্যন্তরে বা বাহিরে ক্ষত প্রকাশ পায়, শিশু 
ক্রমশঃ শীর্ণ ও মলিন হইয়! পড়ে, তাহাদের ওষ্ঠ ও নাসিক] ফাটিয়। যায়ঃ চর 

বৃদ্ধের হ্যায় আকুঞ্চিত হয়, দন্তের বিকৃতি হয়, দন্তের অগ্রভাগ চেরা ও 

ছুঁচের সায় সরু হয়, শিশু প্রায়শঃ সর্দিদ্বারা আক্রাস্তবৎ ফেস ফেশস্ 
শব্দ করে। এই সময় যথারীতি চিকিৎসা ন! করিলে অনেকস্থলে শিশুর 
মৃত্যু হইয়া থাকে; পরন্ব জীবিত থাকিলে, অস্থি ও আত্যন্তরিক যন্ত্রের 
বিকৃতি হয় এবং বয়স্ক হইয়া যে কয়েকদিন জীবিত থাকে ও অতি কষ্টে 
দিনাতিপাত করে। 

ফিরঙ্গে-শৈত্য ক্রিয়া । ফিরঙ্গের প্রথম অবস্থায় অনেকে গরম হই- 

যাছে মনে করিয়া ডাবের জল, চিনি বা মিশ্রীর সরবৎ প্রসৃতি পান ও 

অধিক পরিমাণে তৈল মর্দন করিয়া শীতল জলের দ্বার! রীতিমত ন্নান 
করেন । কেহ ব1 উদরাধ্মান হইলে উদরে তৈল মালিশ এবং মন্তকে ও 

উদ্রে জলের ধারা ব্যবহার করেন, *কিন্ত তাহারা জানেন না যে, ফিরঙ্গ- 
রোগে এইরূপ শৈত্যক্রিয়া করা ও মৃত্যুকে আহ্বান করা একই কথা । 

ফলতঃ ফিরঙ্গরোগে শৈত্যক্রিয়া ও তৈল মর্দন প্রভৃতি একেবারেই নিষিদ্ধ । 

আমুর্ষেদীয় রক্ত পরিষ্কীরক পাক তৈল সর্বাক্ষে মর্দন করিয়া ঈষৎ উষ্জজলে 

স্নান করা যাইতে পারে। প্রত্যহ স্নান না করিলেই ভাশ হয় । তবে প্রত্যহ 

গান না করিলে, যদি নিতান্তই কষ্ট হয়ঃ তবে উঞ্জজলে প্রত্যহ স্নান কর! 
উচিত। সর্ব একটি গেঞ্জি ব্যবহার করিবে, যতদুর সম্ভব বা সহা হয় 
গরমে থাকা উচিত। অয্রদ্রব্য, দধি ও মাষধকলায়ের দাইল এককালে বর্জন 

করিবে । ফিরঙ্গবোগে শৈত্যক্রিয়! ব1 উক্ত কুপথ্য সেবন করিলে যর্ৎ 

ক্রিয়াহীন ও পরিপাক শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, পরন্ত গ্রহণী ও নানাবিধ কঠিন 
বাতব্যাধি উৎপন্ন হইয়। থাকে। 

ফিরঙ্গে---গাত্র-গুরুতা | গাত্র-গুরুতা ফিরঙ্গরোগের একটী প্রধান 
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বা বিশিষ্ট লক্ষণ। সাধারণতঃ দেহে যত অধিক ফিরঙ্গ-বিষ বর্তমান থাকে; 
দেহও ততই অধিক তারবোধ হয়, কিন্তু তৃতীয় অবস্থায় যখন যকৎ একবারে 

শক্তিহীন, পরিপাক-শক্কির দুর্বলতা ও উদ্রাষয় উপস্থিত হয়, তখন ফিরঙ্গ- 

বিষ দেহে অল্প পরিমাণে অবস্থিতি করিলেও শরীর অত/ধিক ভার হয়। এই 
অবস্থাস্্ নান একবারেই বন্ধ কর? উচিত। শীতল বায়ু ও পূর্ব্দিক হইতে 
আগত বায়ু গায়ে লাগাইবে না। সর্ব] গায়ে জামা রাখিবে ও সুপথ্য সেবন 
করিবে, পথ্যের পরিমাণ অত্যল্প হওয়া উচিত | ছুই বেল! অন্ন-পথ্য সহ ন! 

হইলে, রাত্রিতে রুটী বা লুচি খাইতে দিবে, তাহ রীতিমত পরিপাক ন! 
হইলে, যাহাকে ইংরাঁজীতে পাল€বালি কহে, তাহাই পথ্য দিবে, উহা খব- 
ব্যতীত আর কিছুই নহে, উহা দ্বারা মণ্ড প্রস্তুত করিলেও চলিতে 
পারে। দগ্ধ পিতের পক্ষে যবমণ্ডের ন্যায় স্ুপথ্য, আর কিছু নাই বলিলেও 
চলে । ছুগ্ধ যতটুকু সহ্য হয়, ততটুকু দিবে । শমিষ্টদ্রব্য ব্যবস্থা করা কর্তব্য 
নহে, মিষ্টদ্রব্য ব্যবহারে অত্যন্ত শ্লে্সা বর্ধিত হয়, পরিপাক শক্তি নিস্তেজ 
হইয়! পড়ে ও পাতলা দাস্ত হয়। পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করিয়! দেখা গিয়াছে, 
এই অবস্থায় অগ্রিবর্ধক ও শোষণ গুপ বিশি্ ওষধ প্রয়োগ করিলে, যকৃতের 

ক্রিয়া ও পরিপাক শক্তি বর্ধিত হয় ও রোগ ক্রমশঃ প্রশমিত হইতে থাকে । 

ফিরঙ্গ বা গর্ম্ির পরিণাম | ফিরঙ্গ বা গর্ি একটী উত্কটসংক্রাম ক- 

ব্যাধি। অন্ঠান্ত ব্যাধি উৎপন্ন হইলে, কালক্রমে বিবিধ ওষধ ও পথ্যদ্থারা 

দূরীভূত হয় এবং তাহার দোষও সম্যক্রূপে নিম্ুল হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ ব 
গর্ষির বিষ একবার শরীরে প্রবেশ করিয়া সর্বশরীর, বিশেষতঃ রসরক্রণাদি 

ধাতুতে পরিব্যাপ্ত হইলে সহজে দূরীভূত হয় না, পরন্ত স্থায়ী হইলে, সন্তান- 
সম্ততির শরীরে প্রবিষ্ট হয় এবং বংশপরম্পরাক্রমে ক্রিয়া করিতে থাকে। 
এইরূপ কয়পুরু ৰ যাবৎ এই বিষ দেহে বর্তমান থাকে, তাহা অবশ্থই 

স্থির করা কঠিন। একবার এই রোগে আক্রান্ত বা এই বিষ শরীরে 
প্রবিষ্ট হইলে ও যথারীতি চিকিৎসিত না হইলে, পুনঃপুনঃ আক্রমণের 
আশঙ্কা থাকে । ঠিরজীবন অতি কষ্টে অতিবাহিত হয়, চিরদিনের জন্য 
স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, নানাবিধ উতৎকট ব্যাধি আপিয়া উপস্থিত হয়। ফলতঃ 

ইহার ভয়াবহ পরিণাষ চিন্তা করিলে আতঙ্ক হয়, লিখিতে গেলে হস্ত 
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কম্পিত হয়। ক্ষণিক সুখের পরিণাম কিরূপ ছঃখময়) ভুক্তভোগী 

মাত্রেই তাহা বিশেষ অবগত আছেন। ইহার প্রভাবে মন্ুষ্যের মনুষ্যত্ব 

একবারে বিনষ্ট হয়, মনুষ্য পশুত্বে বা জড়ত্বে পরিণত হয়, পরস্ত সংসারের সুখ 

চিরদিনের জন্য নষ্ট ও সুখের পরিবর্তে মানব চিরহঃখের সহচর হইয়া থাকে । 

এক কথায় বলিতে গেলে ফিরঙ্গের পরিণামে সর্বপ্রকার ব্যাধির উৎপত্তি 

হইতে পারে । প্রথম অবস্থায় রোগ সামান্য হইলেও উহ ক্রমশঃ অত্যন্ত 

কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক হইয়। থাকে । ফিরঙ্গবিষ এক শরীর হইতে অন্ত 

শরীরে প্রবেশ করিলে, এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। ফিবুঙ্গরোগাক্রান্ত 

ব্যক্তির রক্ত বা স্ফোটকাঁদি হইতে আাবিত রস, অথবা ক্ষতস্থানের রস 

শরীরে প্রবিষ্ট হইলেও এই রোগ জন্মে । 

যাহার পরিণাম এইরূপ ভয়াবহ, সেই পাপকর্মে কেন শ্লোকের 

প্রবৃত্তি জন্মে-কেন অমৃতজ্ঞানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লোক হলাহল পান 

করে-কেন পতঙ্গবঙ ক্রীড়ার সামগ্রী মনে করিয়া ইচ্ছাপুর্বক অগ্নিতে 

বম্প প্রদান করে, এ প্রশ্ন স্বতই মনে উদ্দিত হয়। হান্সযুঢ় মানব! ক্ষণিক 

সুখের পরিণাম চিন্তা কৰিলে আজ তোমণর এ দুর্দশা ঘটিত ন1। বাস্তবিক 

সৃষ্টিকর্তী। কি ক্ষণিক সুখের বা কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্টই মানব- 

জ[তির ও শুক্রধাতুর স্থজন করিয়াছেন? তাহা নহে, কেবলমাত্র দেহ ও 

কৃষবুক্ষার জন্যই উহার স্ঞ্জন করিয়াছেন । যদি দেহ ও সুষ্টি-রক্ষাই শুক্রধাতু- 

হুষ্টির কারণ হয়, তবে বুঝিতে হইবে, উহার অপব্যবহার? ভগবানের আদেশ- 

লঙ্ঘনেরই নামান্তর এবং তাহার আদেশ-লজ্বনই মহাপাপের কারণ ও সেই 

মহাপাপ হইতেই মহাছুঃখের উৎপত্তি হয়। 

রোগ-গোপনের ফল | ধাহারা লজ্জা বা গুরুজনের ভয়ে প্রকাশ 

না করিয়া রোগীকে অত্যন্ত কঠিন করিয়া ফেলেন, তাহাদিগকে এইমাত্র 

বলিতে পারি, এই রে।গের পরিণামে এমন উপসর্ন আপিয়া উপস্থিত হয়, 

ষেতখন আর কিছুই গোপন রাখ! যায় না) সুতরাং প্রথমে গোপন 

করিয়। চিকিহসিত না হইলে, কেবল চিরদিনের জন্য স্বাস্থ্য ন্ট হয় মাত্র।. 

বাহার! রোগ গোপন করিয়াছেন, তাহাদিগকে পৃথিবীর সর্বপ্রকার স্ুখভোগ 

হইতে চিরজীবনের জন্য ধঞ্চিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। 
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ফিরঙ্গ-চিকিৎসা-বিধি। 
ফিরঙ্গরোগের ত্তিবিধ অবস্থায় বিবিধ উষধ প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। 

প্রথমতঃ প্রত্যহ দুইবার নিমপাতা-পিদ্ধ জল বা ত্রিফলার কাধদ্বারা ক্ষতস্থান 

ধৌত করিয়! নিম্বপ্বত মলমের ন্তায় পরিষ্কার বস্ত্রধণ্ডে মাখাইয়৷ লাগাইবে ও 

উত্তম্রূপ ক্ষতস্থান বান্ধিয়া রাখিবে। যাহাতে ক্ষত পর্ষ্ষার থাকে এবং 

জননেক্দ্রয়ের শোথ বঞ্ধিত হইতে বা পাকিতে না পাবে, তত্প্রতি লক্ষ্য রাখা 

একান্ত কর্তব্য । ক্ষত বা! শোথ পাকিয় উঠিলে, জয়ন্ত্যাদি কাথদ্বারা ক্ষত ও 

জননেন্দ্রিয় ছুইবেলা! ধৌত করিবে ও নিম্বদ্বতদ্বারা পুর্ব বন্তরধ্ড মাথাইয়। 

ক্ষতস্থান বান্ধিয় রাখিবে। ইহাদ্বারা দাহ ও পাক প্রশমিত হয়।' ক্ষতস্থান 

খোল। রাখা কখনই কর্তব্য নহে। 

প্রথম অবস্থায়[মশল্লার জল ব্যবহারই একমাত্র সুব্যবস্থা । ইহাতে দাস্ত 

পরিষ্কার হয় এবং জ্বর, বাগী ও গাত্রে পীড়কা বহির্গত হওয়ার আশঙ্কা 

তিরোহিত হয়, অথচ ফিরঙ্গ-বিষ সমূলে বিনষ্ট হয়। আমন শত শত স্থলে 

ইহার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। স্বগীয় চিকিৎসক-শিরোমণি ৬গঙ্গা প্রসাদ সেন 

মহোদয় আজীবন ইহাঞুপ্ররোগ করিয়াছেন) এখনও অনেকেই ইহা প্রয়োগ 

করির। থাকেন। যদি এ সকল মশল্ল। সংগৃহীত হওয়ার পক্ষে বিদ্ন উপস্থিত 

হয়, তাহা হইলে রস-চুর্ণ ছুইবেলা! ও একবার অনস্তাগ্যবলেহ অথবা পটো- 

লাদিকাথ ব৷ অমৃতাদিকাথ প্রয়োগ করা কর্তব্য। এই অবস্থায় রস-চুর্ণ 

সেবন ব1 তাপর৷ দ্বাবীও অসীম উপকার হয়। 

এই সময় নান ও আহারের উপর লক্ষ্য রাখা আবশ্তক ; মৎস্য, মাংস ও 

তৈলাদি ব্যবহার একবারে নিদ্ধ; রাত্রিতে অন্লাহার পরিত্যাগ করিয়া 

সহমত লুচী বা রুটী পথ্য কৰিলে আরও উপকার হয়। প্রত্যহ বা সহামত 

উষ্ণজলে স্নান করা আবগ্তক। এই অবস্থায় স্বাস্থ্যকর স্থানে বাঁস বিশেষ 

উপকারী । ক্ষতস্থান শুষ্ক হইলেও অন্ততঃ ছয়মাস নিয়মপূর্বক ম্লান আহারাদি 
করা৷ আবগ্তক এবং অনস্তাগ্ভবলেহ বা অনন্তাভঘ্ৃত ক্রমান্বয় ৬। ৭ মাস বা 

ততোধিক কাল প্রয়োগ কর! কর্তব্য; রোগীর স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা সর্বদ! 

াবশ্তক ; স্বাস্থ্য তঙ্গ হইলে। এ রোগে আক্রান্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবন!। 
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প্রথমাবস্থায় ক্ষতপ্রকোপ বশতঃ রোগীর জর হইলে, ভূনিম্বাদি কাধ বা ছুরা 
লতাদি কাথ রোগীকে দেবন করিতে দিবে । জ্বর সন্বে অন্লাহার বন্ধ করিয়া 

সুজীর রুট বা অন্যান্ত লঘুপাক দ্রব্য পথ্য দেওয়া উচিত, অনন্তর জর ত্রাস 

পাইলে, পুর্ববৎ অন্ন পথ্য প্রধান করিবে; এই জ্বর পুনঃ পুনঃ প্রকাশ 
পাইতে না পারে, তজ্জন্য জ্বর ও ক্ষতনাশক এ সকল ক্কাথ রোগীকে সেবন 

করান কর্তব্য । এই রোগে যাহাতে প্রত্যহ যথারীতি কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, তাহার 
ব্যবস্থ। করিবে। প্রথমাবস্থায় দীর্ঘকাল পধ্যস্ত নিয়মপুর্বক ওধধ ও পথ্য 

সেবন বিশেষ আবশ্ক, কিন্তু দ্বিতীয়াবস্থার লক্ষণ শরীরতেদে বা রোগের 

প্রবলতার তারতম্যে প্রথমাবস্থায় লক্ষিত হইলে, দ্বিতীয়াবস্থার গঁষধধই প্রথমা" 
বস্থায় প্রয়োগ করা কর্তব্য । 

ছিতীয় অবস্থায় গাত্রে পীড়কার উত্পত্তি, জর, সন্ধিস্থান ফুলা; চন্দ ও 

মাংসাদি ক্ষত ও তাহার পক্কত। বশতঃ কুষ্ঠরোগ প্রভৃতির লক্ষণ প্রকাশ 

পাইতে পারে। এই অবস্থায় পারদ সংযুক্ত গধধের ধৃম-প্রয়োগ অর্থাৎ ভাপর। 

সর্বাপেক্ষা উপকারী । তাপরা দ্বার গাত্রের পিড়কা লয়প্রাপ্ত হইলে, পরে 

অন্যান্ত উপদ্রবের জন্য পৃথক ওষধ সেবন করান কর্তব্য। এই অবস্থায় সিন্দূরাগ্য 

ধূম ও বদরাদ্যধূম অতি উপকাত্ী ; পীড়কা ও ক্ষত অধিক চুইলে, বলাদিধুম 
নিয়মপূর্বক'প্রয়োগ করিবে এবং এ সকল ওধধের নিয়ম রক্ষা করিতে 
উপদেশ দিবে? কিন্তু ফিরঙ্গ অতি প্রবল হইলে, যখন কুষ্ঠরোগের লক্ষণ 

দেখা দেয় ব! চন ও মাংস স্বলিতপ্রায় হয়, তখন রোগীকে রসশেখর বা 

ভৈরবরপ সেবন করাইবে, উহাতে রোগীর মুখরোগ প্রকাশ পাইলে 
অর্থাৎ দন্তমূল স্ফীত, লাল ও দস্তমূল হইতে ক্রেদনির্গমন বা মুখ হইতে 
লালাআাব হইলে, বক্ষ্যমাণ মুখরোগের স্টায় তাহার চিকিৎসা করিবে এবং 
অল্্দ্রব্য, দধি প্রভৃতি সেবন করাইবে না, গধধের নিয়ম রক্ষা করিয়া 

কিছুদিন ওঁষধ ও পথ্য সেবন করিলে ইহ! দ্বার! সমধিক উপকার পাওয়া যায়? 
এইরূ পস্থলে পারদসংযুক্ত ওষধ ভিন্ন উপকার-লাভ অসম্ভব; গাত্রস্থিত 
স্ফোটক বা ক্ষত হাস হইলে কিছুকাল অনস্তাদ্যবলেহ বা অনস্তাদ্যঘ্বত সেবন 
করাইবে। ফিরঙ্গের বিষ দীর্ঘকাল পর্যযস্ত শরীরে স্থায়ী হয়। এমতাবস্থায় 

৯২ বৎসর ওধধ প্রয়োগ না করিলে বিষ দুরীভূত হয় না। 
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দ্বিতীয় অবস্থায় ফুস্ফুস্ আক্রান্ত হইলে এবং বদ্দারোগ প্রকাশ পাইলে, 
পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ গুনু সেবন করান আবশ্তক ) শিরোরোগ ও বাত উপস্থিত 

হইলে এঁ ত্বৃত সেবনে উপকার হয়। মুচ্ছ? এবং আক্ষেপ প্রবল ও রোগী 
দুর্বল হইলে, বৃহৎ ছাগলাগ্চঘ্বত সেবন করিতে দিবে, এই অবস্থায় 

পুষ্টিকর পথ্য সেবন ও স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস কর। অতি আবগ্তক ॥ সহ্- 

বাস, বৌদ্র-ভাপ ও কুপথ্য একবারে পরিত্যাগ করা কর্তব্য । রোগী 

বাতাক্রান্ত হইলে, খন গমনাগমনের শক্তি হ্রাস হয়, তখন অমৃতা গুগ গুলু, 

যোগরাজগুগ গুলু ব। কৈশোরু গুগ গুণু প্রভৃতি সেবন এবং মহাপিগুতৈল বা 

বিষতিন্দুকতৈল গ্রন্থিস্থলে মর্দন করিতে দিবে; প্র সকল প্রয়োগে 

প্রত্যহ ২৩ বার দ্রাস্ত পরিষ্কার হইলে, রোগ মন্দীভূত হয়, এবং' রোগীর 
অনেকাংশে উপকার হয়। এই বাত সুকঠিন, অনেক স্থলে পক্ষাঘাত প্রকাশ 

পাইয়া! থাকে । পৃর্বোক্ত বাতব্যাধির চিকিৎসার এই রোগ দুরীরুত হয় না, 

শরিবাগ্যকাথ ও পলাশাদিবটা এই রোগের উত্কষ্ট ওবধ। বিষতিন্কতৈল 

বা হংসাদি ঘ্বত রোগস্থ।ানে মদ্দনে বাতের অনেক উপকার হয়। কিন্ত শরীরের 

রক্ত শোধিত ন! হইলে, কেবলমাত্র এ সমস্ত তৈল ও ্বৃতদ্বারা স্থায়ী উপকার 

তর না, স্থুতরাং অনন্তগ্ভ ঘৃত ও শারিবাগ্ত অধলেহ প্রস্তিও এ সঙ্গে সেবন 

আবগ্তক। ফিরঙ্গের তৃতীয় অবস্থায়, অস্থি ও তত্সংযুক্ত মাংসাদি, যকত চর্মের 

অভ্যন্তরদেশ, তালুদেশ ও নাসারম্ধ, প্রভৃতি আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই 
অবস্থায় রোগ অত্যন্ত কঠিন হইয়! পড়ে, তখন ভূনিম্বান্তঘ্বত, পঞ্চতিক্তত্বত ব৷ 
মহাতিক্ত দূত যথানিয়মে কিছুকাল সেবন করাইলে, এ ক্ষত অনেকাংশে, 

হাস হয়। অনস্তাগ্যঘ্বত দীর্ঘকাল পর্য্স্ত সেবন করান আবশ্যক । তালু, ওষ্ঠ বা 

নাসারদ্ধে, ক্ষত হইলে, বৃহৎ পঞ্চতিক্ত ঘ্বত, বা মহাতিক্তক ঘ্বৃত উত্কুষ্ট ওষধ । 

যে সকল ওঁষধ ক্ষত-নিবারক, রক্তপরিষ্কারক ও ব্রণরোপক, তাহাই এই রোগে 

প্রশস্ত । যাহাতে শরীরের রক্ত বিশোবিত হয়, তদ্রুপ গঁধধ সেবন করান 
কর্তব্য । রোগের পুরাতন অবগ্থার় স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, এ 

সমস্ত ওষধ দীর্ঘকাল প্রয়োগ করিলে, রোগ হইতে মুক্তিলাত করা যায়। 

ফিরঙ্গে বান্ধা ওধব | বান্ধাবান্ধি নিয়মে ওধধ সেবন করাকে বান্ধ! 

উষধ কহে। বান্ধা ওষধ বলিতে সাধারণতঃ লবণ, জল ও নান বন্ধ করিয়' 
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ঘরে আবদ্ধ থাকিয়া ওষধ সেবন করা বুঝায়। ইহাতে কেবল হুপ্ধান্ন তোজন 

করিতে হয়, লবণ ব্যবহার, বাহিরে বহির্গত হওয়া, স্নানকর] ও তৈল মর্দন 

কর! একবারেই নিষিদ্ধ । ফিরঙ্গরোগে বান্ধাবাদ্ধি নিয়মে সাধারণতঃ পারদ- 

ঘটিত ওষধ ও চোয়ান মশল্লার জলই ব্যবন্ৃত হয় ও তদ্খার] সমধিক ফললাত 
হয়। এ নিয়মে চোয়ান মশল্লার জল বা সালসা সেবন করা যায়, ইহাই বান্ধ। 

সালসা নামে অভিহিত । “সালসা” শব্দটী ইংরাজী, তবে আমর অনেকাংশে 

ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়। পড়িয়াছি বলিয়। এক্ষণে বাঙ্গল। শব্দের সামিল হুইয়। 
পড়িয়াছে ; আবার ”মশল্লার জল? শব্দটার উল্লেখ আমুর্ধেদে নাই, উহ] মিশ্র 
গধধ। য়যালোপ্যাথি, হাকিমী ও কবিরাঁজী এই তিন জাতীয় ওবধেরসংমিশ্রণে 

উহ্ প্রস্তুত হইয়। থাকে । বহু পুরাতন হস্তলিখিত পু*থি দৃষ্টে বুঝিতে পারা 
যার, মুসলমান রাজত্বের অবপানের পর হইতে বর্তমান কাল পর্য্যস্ত এতদেশীয় 
হিন্দু চিকিৎসকের] উহা প্রয়োগ করিয়া আমিতেছেন, এবং তাহারা “মশল্লার 

জল”, আখ্য। প্রদান করিয়াছেন। 

ব্রপ্ন ও বিউবো | আয়ুব্বেদোক্ত ত্রতনরোগের অর্থ এবং চলিত নাম 

বাগী, কুচ.কী উঠা বাকুচকী আওড়ান। ব্রপ্ন নৃতন রোগ নহে, বজ্ষণ-সন্ধি 

অর্থাৎ কুচ কিতেই উহ উৎপন্ন হয় এবং উহাই বহুক।ল্. হইতে বাগী নামে 

অভিহিত হইয়! আসিতেছে । পাশ্চাত্য চিকিৎসা গ্রন্থোক্ত “বিউবো” শব্দের 

অর্থও বাণী, পরন্ত এ বাগী অর্থে আঙ্জ কাল লোকে সাধারণতঃ সিফিলিসের 

বাগী বুঝিয়া থাকে, কিন্তু পাশ্চাত্য-চিকিৎসাগ্রস্থোক্ত “বিউবো” কেবল 

সিফিলিসবশতঃ অথবা বঙ্ষণ সন্ধিতেই উৎপন্ন হয় না”বজ্ষণ-সন্ধিতে, বজ্জণ- 

সন্ধির উপরিভাগে এবং বগলে পধ্যন্ত হইয়া খাকে। কোন প্রক।র আঘাত 

লাগিলে বা সফট স্যাঙ্কার প্রভৃতি কারণে বজ্ষণ-সন্ধিতে হয়, সিফিলিসরোগে 

বঙ্ষণ-সন্ধির উপরে হয় ও বিউবোনিক প্লেগে কুচ ফীতে ও বগলে হইয়। থাকে, 

ইত্যাদি । ফতলঃ “বিউবো” স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কারণে স্থানবিশেষে উৎপন্ন হয় ও 

যে স্থানে উৎপন্ন হয়, সেই স্থানের নামসহ, তাহাকে সেই স্থানের “বিউবো” 
বল! হয় এবং যে রোগের সহিত উৎপন্ন হয়, সেই রোগটি বিষাক্ত হইলে, 

তাহাকে বিষাক্ত ও সেই রোগ নির্কিষ হইলে, তাহাকেও নির্বিষ বল! হয়। 
অত্যভিষ্যন্দি ও গুরুপাঁক দ্রব্য এবং শুষ্ক পচা মৎস্য বা মাংস তক্ষণ 
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করিলে, ব্রপ্ন জন্মে। কিন্তু এ সকল কারণ ব্যতীত সহসা পা পিছ.লাইয়া গেলে, 

অথব। কুচ.কীতে কোন প্রকার আঘাত লাগিলেও যে, বজ্জণ -সন্ধি স্ফীত ও 

বেদনাযুক্ত হইতে পারে, তাহা পাশ্চাত্য চিকিৎসা গ্রস্থেও উক্ত হইয়াছে এবং 

সর্বদ] প্রত্যক্ষও করা যায় । অথচ আমুর্কধেদে এ সকল কারণের এবং যে 

কারণেই হউক সিফিলিস ও প্রেগ প্রভৃতি বিষাক্ত রোগ ও তছুপসর্গসমূহের 
উল্লেখ নাই। তাবপ্রকাশে ফিরঙ্গের যে সকল উপসর্গ বর্ণিত হইয়াছে, 

তন্মধ্যেও বাগীর কোনই উল্লেখ নাই । এ অবস্থায় যদি “বিউবো”কে সবিষ 

ও নির্বিষ ছুইভাগে বিভক্ত করিয়া আমুর্ধেদোক্ত ব্রপ্ূকে নির্বিষ ব্রপ্ন এবং 
ফিরঙ্গ ও প্লেগ প্রভৃতি বিষাক্ত রোগ হইতে যে বাগী জন্মে, তাহাকে সবিষ 

বর্ন আখ্য। দেওয়া যাঁয়, তাহ। কি অসঙ্গত হয়? আমাদের মনে হত্ব, এইরূপ 

করিলে বিউবোর সহিত ব্রপ্নরোগের সমন্বয় হইতে পারে এবং ব্রপ্ন ও বিউবে 

সম্বন্ধে যে মতভেদ দৃষ্ট হয়ঃ তাহারও মীমাংস। হয় । 

ইতিপুর্বে উপদংশে যে বাগীর উল্লেখ করা গিম্বাছে, তাহাকে নির্বিষ ব্রণ 
বা কুচ কী উঠ! বলা যাইতে পারে। উপদংশে ব্রপ্র ও জ্বর হয়, একথার উল্লেখ 

না থাকিলেও, কোন কোন স্থলে যে হইতে পারে, তাহার বিশ্বাসযোগ্যপ্রমাণ 

পাওয়া গিয়াছে । আমার সমব্যবসায়ী কোন বিজ্ঞ বন্ধু বলেন, উপদংশে বাগী 

ও জ্বর হয়, তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্ত পাকিতে দেখেন নাই । 

ফিরঙ্গে তপন অর্থাৎ বাগী | বাগী ফিরঙ্গের একটী প্রধান লক্ষণ বা 

উপসর্গ ৷ অন্ঠান্ত কারণে যে বাগী হয়, তাহ] কুচ কীতে হয়, কিন্তু ফিরঙ্গরোগে 

যে বাগী হয়, তাঁহ। কুন্চ কীর উপরে হয়, অত্যন্ত শক্ত হয় ও শীঘ্র পাকে না, 

এবং গ্রন্থি সকল বড় ও শক্ত হইয়া থাকে । বাগী উঠিলে বসাইবার চেষ্টা 
না করিয়া পাকাইবার চেষ্টা করাই কর্তব্য, বসাইতে গেলে স্বতাব-বিরুদ্ধ 

কন্ম করা হয়,_-বহির্গমনোনুখ দৃষিত রক্ত ও বিষ শরীরে থাকিয়! যায়, 
পরস্ত তজ্জন্ত নানাবিধ উৎ্কট ব্যাধি উপস্থিত হইয় থকে । 

ফিরঙ্গে__গুল ব্যবহার । একটা মধ্যমাকৃতি লৌহ পেরেক অগ্মিতে 
উত্তপ্ত করিয়া ফিরঙ্গরোগীর দক্ষিণ বা বাম হাটুর ছুই অঙ্গুলি নিয়ে বৃহৎ 

অস্থির পার্খে আস্তে আস্তে উহ1 লাগাইয়া ফোস্কী করিতে হয়, অনম্তর ছুই 
এক দিন পরে ফোন্কা গলিয়া গেলে একটী মোমের গুটী প্রস্তুত করিয়। এ ক্ষত 
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স্থানে বসাইয়া বাদ্ধিয়া রাখিতে হয়। ক্রমে ক্ষতষ্থান একটু বড় ও গভীর 
হইলে মোমের গুটী ফেপিয়! একটী নিমকাঠের গুটী বসাইতে হয়, ইহাকেই 
চলিত কথায় গুল বাঁ গোল কহে। অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ইহার 

সমধিক প্রচলন দৃষ্ট হয়ঃ পরন্ত অনেক শিক্ষিত চিকিৎসকও ইহার সমর্থন 

করেন; কিন্তু আমর! ইহার পক্ষপাতী নহি। আমাদের বিশ্বাস ইহা দ্বার। 

ফিরুঙ্গ বিষ দূরীভূত বা বহির্গত হয়ই না, বরং উপকারের পরিবর্তে অপকার 

সাধিত হয়,_সাধ্যরোগ বাপ্য ও ষাপ্যরোগ ক্রমশঃ অসাধ্য হইয়া পড়ে; 

কারণ গুল ব্যবহারে অত্যধক আাব হেতু শরীরে শোণিতের পরিমাণ অল্প 

হইয়] যায় সুতরাং শরীর রুক্ষ হইয়া পড়ে, তখন শৈত্যক্রিয়া না করিলে, 
ক্ষতস্থানে জ্বালা; বেদন] বা ক্ষত স্থান হইতে ক্রেদের পরিবর্তে রক্তআাব হইতে 

থাকে, সেই জন্ঠই গুল ব্যবহারের পর শৈত্যক্রিয়৷ অর্থাৎ মাষকলায়ের দাইল, 
খেসারীর দাইল ও অশ্দ্রব্যভোৌজন এবং ছুই তিনবার স্নানের ব্যবস্থা করা 
হয়। এ অবস্থায় গুলের ব্যবহার সমীচীন কিনা, তাহা অন্ুতব করা কঠিন 

নহে। গুল-সত্বে ফিরঙ্গের চিকিৎসা করিতে হইলে, হঠাৎ উহা বন্ধ কর! 
উচিত নহে। বন্ধ করিলে প্রবল বাত ও শিরঃগীড়া হইতে পারে। এই 

অবস্থায় মশল্লার জলও ব্যবহার্ধ্য নহে, ব্যবহার করিলে,, শরীর অত্যন্ত রুক্ষ 

হয়ও তজ্জন্য নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হয়। ছুইবেল! দুইবার রস-চুর্ণ ব্যবহার 
ও রাত্রিতে উষ্ণ ছুপ্ধপহ অনস্তাগ্য ঘ্ৃত সেবন করান উচিত। দীর্ঘকাল এই 
সকল ওধধ ব্যবহার করিলে শরীর অনেক সুস্থ হইতে পারে। ফিরঙ্গ- 

রোগে গুলের ব্যবহার অন্চিত হইলেও প্রেম্সপ্রধান অনেক রোগে ইহা 

হবার! প্রভূত উপকার হইতে দেখা ঘায়। শ্রৈম্মিক শিরঃপীড়" আমবাত বা 

গরস্থিস্থলের ফুল] ও বেদনা অথবা শ্রেম্সা দ্বারা যককৎ-অবৰোধ বা তজ্জনিত 

অক্ষুধ! প্রভৃতিতে গুল অতি উপকারী । 

ফিরঙ্ষে-_মশল্লারজল | ফিরঙ্গ অতি কঠিন ব্যাধি, তাহ|তে দ্বিমত 
নাই, কিন্ত তথাপি বহুকাল চিকিৎস1 করির1 যে সামান্য অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, 

তাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়, রোগ প্রকাশ পাইবামাত্রই স্থনিয়মে 

থাকিয়! চিকিৎসিত হইলে, আঁরোগ্য-লাভ অবশ্যস্তাবী। আমাদের মতে 

রোগ প্রকাশ পাইলে হতাশ না হইয়া ধৈর্য্য অবনন্থন পূর্বক প্রথমতঃ 
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মশল্লার জল সেবন কর! উচিত। ফিরঙ্গের প্রথম অবস্থায় অন্যান্ত বধ সেবন 
না করিয়। ইহা সেবন করিলে শীঘ্রই ফিরঙ্গ-বিষ নির্শল ও শর্দীর নীরোগ 

হয়। ইহার ফল স্থায়ী এবং ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট করিবার শক্তিও অসাধারণ অথচ 

ইহা নির্দোষ । পারদে যেমন লালআব প্রভৃতি দোষ বর্তমান আছে, ইহাতে 

তাহা নাই । তবে কেবল অতিশয় অগ্থিমান্দ্য বা পাতল। দাস্ত হইলে? ইহ সহ 

হয় না। কফিরঙ্গ-ক্ষত প্রকাশ পাইলে, যথারীতি ছুইবেলা ক্ষত ধৌত, ক্ষত- 

স্থানে ওষধ প্রয়োগ ও মশল্লার জল সেবন করাইবে। ক্ষত শুষ্ক বা সর্ধ- 

শরীরস্থ পীড়কা অরৃগ্ঠ হইলে, অন্ততঃ তিন মাস যাবৎ ছুইবেলা মশল্লার 
জল প্রয়োগ কর! কর্তব্য। এই সময়ে যেমন রীতিমত ওষধ প্রয়োগ করা 

কর্তব্য, তেমনি নিয়ম-রক্ষা এবং সুপথ্য ও স্নান সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া উচিত । 

নিয়ম-রক্ষা। না করিলে ব৷ কুপধ্য সেবন করিলে আরোগ্য-লাঁভে বিলম্ব ঘুটে। 
দুই তিন দিন অন্তর উঞ্খজজলে স্নান করা উচিত, কিন্তু তাহাতে সুনিদ্রার 

ব্যাঘাত বা কষ্টবোধ হইলে প্রত্যহ করাযায়। তৈল মর্দন, তৈলপক্ক ব্যপ্রন- 

তক্ষণ, ঠাণ্ড1! জলে স্নান ও কোন প্রকার শীতলদ্রব্য সেবন করিতে দিবে- 

না। ঘ্ৃতপক দাইল বা ব্যঞ্জন পথ্য দিবে। জ্বর না থাকিলে ও গাত্রে 

ফিরঙ্গ জনিত পীড়ক! বা স্ফোটক বহির্গত হইলে, সর্বাঙ্গে বৃহৎ মরিচাদিতৈল 

এবং মন্তকে সরিষার তৈল মর্দন করিয়া স্নান করিতে দিবে । এই তল 

রক্ত-পরিষ্কারক | সাধারণতঃ কুষ্ঠরোগাধিকারোক্ত চোনাঁর পাকের তৈলই 

এই অবস্থায় সমধিক উপকারী । জ্বর থাকিলে তৈল মর্দন ও স্নান একেবারে 

বন্ধ রাখিবে, কিন্তু ফশল্ল।র জল সেবন বন্ধ করিবে ন1!। জ্বর বদ্ধ করিবার 

জন্য পৃথক ৪ষধের প্রায়শঃ প্রয়োজন হয় ন|। তবে ধদি জ্বর বন্ধ করিবার 

নিতান্তই প্রয়োজন হয়, তাহ! হইলে ভূনিম্ব। দিক্কাথ বা অমৃতাদ্িকাথ সেবন 

করান কর্তব্য। স্ত্রীসঙ্গম, অমদ্রব্য, দধি, মাষকলায়ের দাইল ও শৈত্য ক্রিয়া 

এককালে পরিত্যাগ করিবে । এই নিয়মে তিন চারি মাস মশল্লার জল ও 

পথ্য সেবন করিলে; সহজে আরোগ্য-লাভ করা যায়। 

ফিরঙ্গে-_-পারদের ব্যবহার | ফিরঙ্গরোগে পারদ একটি অদ্বিতীয় 
গধধ। ফিরঙ্-বিষ নিশ্চিতরূপে সমূলে বিনষ্ট করিতে ও তজ্জনিত ক্ষত 

শু করিতে ইহার ন্যায় শক্তিশালী ওষধ এযাবং আবিস্কৃত হয় নাই, কিন্ত 
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তৎসত্বেও পারদ একবারে নির্দোষ ওষধ নহে, পারদ ব্যবহারে কতকগুলি 

উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে, স্থৃতরাং তগ্প্রতীকারের জন্য স্বর্ণ-লৌহ ঘটিত 
পুষ্টিকর কোনও ওষধ পারদ ব্যবহারকালে একবেল ব্যবহার করা উচিত। 

একই পারদ বিভিন্ন প্রকারে ও বিতিন্ন ওষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া 

প্রয়োগ করা যায়। খড়ী সহযোগে মন্দিত পারদ (রস চর্ণ) ও চাউলমুগরার 

তেলদ্বার। মলম প্রস্তত করিয়া বগলে ও কুচকীতে মালিশ কব যায়ঃ নানাবিধ 

অন্থপান সহযোগে ভক্ষণ করা যায়, পারদ কুলপাতার চুর্ণসহ মিশ্রিত করিয়া 

কলিকার মধ্যে ভরিয়। তামাকের ন্যায় মুখদ্বারা বাঁ নাপারন্ধ দ্বারা ধূমপান- 

রূপে ব্যবহার করা যায়। পারদ সংযুক্ত ওষধের ধূম গ্রহণ বা ভাপরা 

লওয়৷ যায় । পারদ ঘটিত ওষধ অর্থাৎ তৈরবরস প্রভৃতি লবণ জল বন্ধ 

করিয়া বান্ধ! সালস| ব্যবহ|রের নিয়মে সেবন করা যার । কিন্তু যে প্রকারেই 
প্রয়োগ কর! হউক, পারদের ক্রিয়া প্রায় একই, সেই দন্তমূল-স্ফীতি, লালা- 
আব ও মুখ-ভার হইবেই, তবে অন্পমাত্রায় ব্যবহার করিলে অল্প হয় ও বেশী 

মাত্রায় ব্যবহার করিলে বেশী হয়; এইমাত্র প্রতেদ; এই জন্য অতি অল্প 
মাত্রায়ই উহা প্রয়োগ করা উচিত। আমর] রস-ুর্ণ অত্যল্প মাত্রায় ভক্ষণের 
ব্যবস্থা! করিয়াই সর্বাপেক্ষা অধিক উপকার হইতে দেখিয়াছি এবং উহার 
প্রয়োগই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও ভাল বিবেচনা করি । অধিক মাত্রায় সেবন 

করিলে কিন্বা পারদসেবনে প্রবৃত্ত হইয়া শৈত্য ক্রিয়া করিলে দস্তমূল স্ফীত 
ও তাহা হইতে রুক্তআব হয, শ্শৈষ্মিক ঝিল্লী উত্তেজিত হয়, মুখ ভার হয় 
ব! ফোলে ও মুখ হইতে লালা বা থুথু নিঃস্থত হয় এবং ধকৃতের উপর সম- 

ধিক ক্রিয়া করে । এই অবস্থায় মুখ-রোগ অর্থাৎ যাহাকে চলিত কথায় মুখ 

আসিয়াছে কছে, তাহার লক্ষণ সমধিক লক্ষিত হয়, কিন্তু নিয়ম রক্ষার 

সহিত নির্দিষ্ট অল্প মাত্রায় সেবন করিলে কেবলমাত্র দস্তমূল ঈষৎ স্ফীত 
হয় বা উহা! টিপিলে ঈষৎ রক্ত নির্গত হইতে পারে অথবা দত্ত-বেষ্টন ঈষৎ 

' রুক্তাভ হয় মাত্র । পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, রস-চুর্ণ 
অতি অল্প মাত্রায় দীর্ঘকাল প্রয়োগ করিলেই বেশী উপকার হয়, অথচ মুখ 

আসে না, সামান্য থুথু নির্গত হয় ও দন্ত-মুল ঈষৎ স্ফীত হয় মাত্র। এইরূপ 
লক্ষণ লক্ষিত হইলে, গষধ বন্ধ করিয়া আবার ২।৪ দিন পরে প্রয়োগ 
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করিতে হয়। রস-চুর্ণ এরূপ ভাবে প্রয়োগ করা উচিত, যাহাতে অন্প লালাত্রাব 
হয়। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, অধিক লালা-আ্াব ও দন্তমূলে ক্ষত 

হইতে পারে । বস টুর্ণ ব্যবহার্য উযধ,--ইংরাজীতে ইহাকে হাইর্ভাঞ্জ, কমূ- 
ক্রাটা কহে। ডাক্তারগণ সন্বদ ইহ। প্রয়োগ করিয়! খাকেন। পারদ স্বতা- 

বতঃ বিরেচন গুণবিশিষ্ট ও যক্কতের উপবর সমধিক ক্রি প্রকাশ করে, 

সুতরাং ফিরঙ্গে রক্তহৃষ্টি বশতঃ যরুৎ অতাধিক পীড়িত ও তঙ্জন্ঠ অগ্নিমান্ব্য- 

হেতু পতল দাস্ত হইলে কিন্ব! পারদ স্বভাবতঃ বিরেচন গুণবিশিষ্ট বলিয়! 

অগ্নিমান্দ্য ও পাতলা দান্ত হইলে, বমচুর্ণ আফিম সহযোগে মধু ও ছুগ্ধ 
অগ্নুপানে ব্যবহার করা উচিত। যাহাদের দাস্ত পরিষ্কার হয় না, তাহাদের 

পক্ষে রণচূর্ণ আফিং সহ ব্যবহার্য নহে । কেবল মধু দ্বারা মদ্দন*করিয়া দুগ্ধ 

অন্ুপ।নে ব্যবহাধ্য । 

ফিরঙ্গে--পারদের ভাপর। | সংস্কৃতে ঘাহ। পূপ-প্রষোগ নামে অভি- 

হত, চলিত কথায় তাহাকে ভাঁপৰা কহে। ভাপনার নিষম এই-_-একধানি 

খাটিগ্না় উপত্ন রোগীকে উপবেশন করাইবে এবং পরিক্ষার কাপড়দ্বারা মশারীর 

নায় প্রস্তুত করিয়া, তদ্দারা রোগীর চতুর্দিকে এমনভাবে আচ্ছাদিত করিবে, 

যেন ওষধের ধূমু বহির্গত হইতে ন। পারে, অনন্তর নিধূম জলস্ত কাঠের কয়লার 
অগ্রঘ একখানি শরাতে রাখিয়া, তদুপরি ওষধ নিঃক্ষেপ করিয়া খাটিয়ার 

নীচে রাখিবে ও রোগী উলগ হইয়! সর্ধার্গে তাহার ধূম লাগাইবে, কিন্ত 
নাসারন্ধ,, মুখ ও চক্ষুদ্বর বাহিরে রাখিবে। কারণ যুখ প্রভৃতি বাহিরে না 
রাখিলে, যখন ধূম উথিত হইতে থাকে, তখন এ ধূম অত্যধিক সঞ্চিত হইলে- 
সহসা শ্বা-রোধ হইয়। রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। ছুই একটী ঘটনা এই 
রূপ ঘটিয়াছে বলিয়াই ইহার উল্লেখ করিলাম । ধুম-গ্রহণের পর ঘর্্ম হইলে, 
শুক কাপড়দ্বারা তাহা মুছিয়া ফেলিবে। শীঘ্র আরামের জন্য ভাপরার ওষধ 

বেণী লইবে না। পরিমাণ মত গ্রহণ করিবে । একবারে বেশী ব্যবহার ন৷ 
করির! বং পরিমাণ মত লইয়া ২।১ দিন বেশী ব্যবহার করাই সঙ্গত। 
সাধারণতঃ ৩।৪ দিন ধম লাগাইলেই হয়। ৩বে সন্দেহস্থলে ২১ দিন বেশী 
লাগাইলেও ক্ষতি নাই। ভাপরা ফিরঞ্গরোগের প্রাথমিক ক্ষত হইতে দ্বিতীয় 

অবস্থায় যে পর্য্যন্ত এ বিষ রক্ত ও মাংসগত থাকেঃ অর্থাৎ অস্থি বা আত্যন্তরিক 
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যন্ত্রাদি আক্রমণ না করে, সেই পর্য্যন্ত উপকারী, কিন্তু অস্থি বা আত্যন্তবিক 

যন্ত্রাদি আক্রান্ত হইলে, ভাপরার পরিবর্তে রসচুর্ণ ব্যবহার করাই উচিত। 
বদরাদিধৃম, সিন্দুরাদিধূম ও রসাদিধ্ম এই তিন প্রকার তাপরা ওঁষধ- 
প্রয়োগ প্রণালীতে লিখিত হইল । 

ফিরঙ্গে__ টোটকা | অনেকের বিশ্বাস টোট কা ওঁধধ সেবন করিলে 

বা ক্ষতস্থানে লাগাইলে ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হয়, কি আমর] এই দীর্ঘকাল 

পর্যন্ত এ কথার কোন খিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাই নাই, বরং দেখিয়াছি 

টোটকা সেবন করিয়া ও লাগাইয়া আর্বোগ্যলাভের পরিবর্তে চিরদিনের 
জন্ট স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে । অনেকের বিশ্বাস যে ফিরঙ্গ ক্ষত আরোগ্য হইলেই 
রোগ আরোগ্য এবং ফিরক্গবিষ নষ্ট হয়, কিন্ত এই বিশ্বাস ত্রাপ্তিমূলক, প্রথম 
অবস্থায় অন্ততঃ তিন চাবি মাস মশল্লার জল সেবন না করিলে, রক্ত পরিষ্কার 

বারোগ আরোগ্য হয় না। ক্ষতনাশক ওধধ প্রয়োগে কিছু দিনের জন্য 

ক্ষত শুষ্ক হইলেও পুনব্বার উৎপন্ন হয়। 

ফিরঙ্গে_অপকরী ওধধ | ফিরঙ্নরৌগ আরোগ্য না হইলে রসায়ন 

ও বাজীকরণের কোনও গষধ পুধক্ প্ররোগ কর! কর্তব্য নহে, কারণ তাহাতে 

শুক্রবৃদ্ধি হইয়। কামপ্রবৃত্তি বর্ধিত হওয়াতে সঙ্গদের ইচ্ছা! জন্বো। 

ফিরঙ্গে-_সহবাস । ফিরঙ্গরোগাক্রান্ত ব্যক্তির ফিরঙ্গবিব যাবৎ, 

সমূলে বিনষ্ট না হয়, তাবৎ সহবাঁস এককালে পরিত্যাগ করাই বিধের | কারণ 
ফিরঙ্গ-বিষ পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীলোকের আর্তবেও অবস্থান করে, সুতরাং প্ররূপ 

দুষিত শুক্র ও শোণিতদ্বারা গর্ভপঞ্চার হইলে, তজ্জাত সন্তান সন্ততিও এ 

রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে । পরন্ত, গর্ভ সঞ্চার না হইলেও, সহবাসের ফলে 
এ বিষ পুরুষ হইতে স্ত্রীদেহে ও স্ত্রীহইতে পুরুষের দেহে প্রবেশ করিবার 

সম্পূর্ণ স্ভাবনা। 
একটা রোগীর বিবরণ। গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বর্ধিত হইবে, এই 

আশঙ্কায় আমরা এই গ্রন্থে এ যাবৎ কোনও রোগীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করি- 

নাই, কিন্ত ধাহার বিবরণ এস্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি, তাহার নির্বন্ধাতিশয় 

অনুরোধে বাধ্য হইয়! অনিচ্ছা সত্বেও লিখিত হইল। কুড়ি বৎসর : পূর্বে 



উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা । ৮৫৭ 

ফিরগগরোগাক্রীত্ত। রমণীর সহবাসে ইহার ফিরঙ্গ হয়। জননেন্ত্রিয়ে ক্ষত হওয়ার 

কয়েক দিন পরেই বাম ও দক্ষিণ কুচকী ফুলিয়া উঠে ও ক্রমশঃ ফুলা এবং 

বেদনা বৃদ্ধি হইয়া! ৩৪ দিনের মধ্যেই তাহা বাগীতে পরিণত হয়। তখন লজ্জা 

ও গুরুজনের ভয় বশতঃ নানাবিধ প্রলেপ দ্বার৷ এ্বাগী বসাইয়া দেওয়া হয় 

ও লিঙ্গের ক্ষতও শুষ্ক হইয়া! যায়। এইরূপে কিয়দিবস অতীত হওয়ার পর 

কোমরে বেদনা হয়, এ অবস্থায়ও যুলরোগের কোন ওষধ ব্যবহার কর! 

হয় নাই, কেবল বেদনার জন্যই নান! প্রকার তৈল মালিশ করা হয়। কিন্তু 
মালিশে সময় সময় বেদনার একটু লাঘব হইত মাত্র, মূল রোগের কোনই 
উপকান্র হয় নাই।* এই সময় হইতে সাধারণভাবে ক্নান আহার চলিতে 
থাকে, মধ্যে মধ্যে ক্ষত হয় ও শুকাইয়। যায়, সাধারণভাবে ওববও কিছু 

কিছু সেবন কর! হয়, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উপকার হয় নাই। একটু সুখের 

বিষয় এই যে, বাল্যকাল হইতেই ইহার গ্রহণীরোগ ছিল বলিয়া ফিরঙ্গ হওয়ার 

পর হইতে ইনি কখনও কোনও প্রকার কুপথ্য সেবন করেন নাঁই। 

যাহ! হউক এই ভাবে ২।৩ বৎসর অতিবাহিত হইলে, বামপায়ে গুল 

লওয়! হয়, কিন্তু গুল নির্দিষ্ট স্থানে দেওয় হয় নাই বলিষ্। কির়দ্দিবস পরেই 

উহা! হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ বেদনা বৃদ্ধি হইয়! এমন 
অবস্থা হইল যে গুল আর রাখিতে নাপারিয়! বন্ধ করিয়। দ্রিলেন। এই 

সময় হইতে ক্রমশঃ পেটের পীড়া, অক্ষুধা, আক্ষেপ ও শবীর-ভার প্রবল 

হইতে থাকে, এবং এইভাবে অচিকিৎ্সায় ও কুচিকিৎসায় ইনি কষ্টের 

সহিত আরও ১০।১২ বৎসর কাটাইলেন, কিন্তু তৎপর তিন বৎসর যাবৎ 

একপ্রকার অচল হইয়াছিলেন, তখন প্রবল পেটের পীড়া, অত্যধিক আক্ষেপ; 

অত্যন্ত গাত্র-গুরুতা ও অনিদ্রা প্রভৃতি উপস্থিত হইল, ক্ষুধা একবারেই 
হইত না, যকত একবারেই ক্রিয়াহীন হইয়াছিল, বালি পর্য্যস্ত হজম হইত- 
না, বাতে অর্ধাঙ্গ আক্রান্ত হইয়াছিল, গাত্র গুরুতা এমন প্রবল ছিল যে, 

উঠিয়া দাড়াইতেও অত্যন্ত ক্লেশ হইত, এক পা হাটিবার শক্তি ছিলনা, 
আক্ষেপ সর্বদাই হইত, এক মুহুর্তও বিরাম ছিল না, অবশেষে উহা হইতে 
ঝাকি বা ঝুইল এমন প্রবল হইয়াছিল যে, সর্বদাই পা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত 
একট] ঝাকি মারিত এবং যেন কেহ ঠেলিয়া ফেলিতেছে, এইরূপ বোধ 
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হইতঃনিংশ্বাস ছাঁড়িতেও ক্লেশ হইত । মস্তকেএকটীঅনতিগভীর ক্ষতহইয়াছি লঃ 
তাহা হইতে রক্তপুয নির্গত হইত। এই সময়ে আমি তাহার চিকিৎসার জন্য 
আহত হই এবং রস-চুণ? গ্রহনীশার্দ,ল, বাতনিস্দদন, পলাশাদিবটী প্রয়োগ 
করি, এইরূপে তিন চারিমাস যাবৎ চিকিতসাদ্বারা অনেক উপকার হইয়াছে, 
ফল যেরূপ হইয়াছে, তাহ! অবস্থান্থুসারে অল্প নহে, তবে তাহার রোগ 
একবারে আরোগ্য হইবে ; সে আশা তাহাবুও নাই বা আমারও নাই। 

উপদংশ, লিঙ্গার্শ ও ফিরঙ্গরোগে- _ওবধ। 

নিচুলাদিলেপ | বাতিক উশদংশে স্ফোটক ক্ৃষ্ণব্” ও আ্রাবযুক্ত হইলে 
এবং তাহাতে অসহ্য বেদনা ও যন্ত্রণা প্রকাশ পাইলে, ক্ষতস্থান নিমপাতা সিদ্ধ 
জল বা ব্রিফলার কাথ দ্বারা ধৌত করিয়া এ স্থানে এই লেপ দিনে ২৩ বার 

লাগাইবে, রাত্রিতে প্রয়োগ নিষেধ! 

নিচুলাদি লেপ । হিজলবীজ, এরও-বীজ, যব ও গোধুম, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ত্বৃতসহ 
মিশাইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়! ক্ষত স্থানে প্রদান কঠিবে। 

গেরিকাদিলেপ | পৈত্তিক উপদংশে স্ফোটক পীতবর্ণ হইলে এবং তাহ! 
হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে ও এ স্ঠানে জাল! প্রকাশ পাইলে, নিমপাতা- 
সিদ্ধ জল বা ভূঙ্গরাঁজ রস অথব। নিম্বাদি কাথ দ্বারা ক্ষত স্থান ধৌত করিয়া 
দ্রিনে ২৩ বার ক্ষতস্থানে এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু রাত্রিতে 

প্রয়োগ করিবে না। 

গৈরিকাদি লেপ । গেরিমাটী, রসাপ্ন, মন্তিষ্ঠা, বষ্টিমপুং বেগীরমূল, পদ্মকাণ্ঠ, রক্ষচন্দন 
ও নীলতুন্দিঃ এই সকল ড্রব্যের চূর্ণ শতধোত ঘ্বৃতে মিশ্রিত করিয়া তাহাদ্বারা প্রলেপ 
দিবে। 

পদ্মাদিলেপ | পৈত্তিক উপদংশে স্ফোটক পাতবর্ণ ও তাহা হইতে ক্লেদ 

নির্গত হইলে এবং এ স্থানে জাল! প্রকাশ পাইলে, নিম্বাদি কাথ বা! নিম- 
পাতাসিদ্ধ জলধারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া! দিনে ২৩ বার এই প্রলেপ 
প্রয়োগ করিবে । রাত্রিতে প্রয়োগ নিষেধ। 

পল্লাদিলেগ। পদ্ম, লীলহুন্দি, পরের মৃণাল, শালছাল, অর্জুনছাল, বেতস ও বষ্টিমধু ; 

গই সকল ত্রৰ্যের চূর্ণ সন্থড়াগে লইয়া মিঞ্রিত করত: তাহাতে ঘৃত মিশাইয় প্রলেপ দিবে। 
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দারুহরিদ্রোদিলেপণ শ্রেক্সিক উপদংশরোগে স্ফোট ক বৃহদাকার শুক্ু- 

বর্ণ ও কওযুক্ত হইলে, এবং লিঙ্গ ফুলিয়া উঠিলে ও স্ফোটক হইতে গাঢ়শ্রাব 

হইলে, জয়ন্ত্যাদিকাথ হার! ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দ্রিনে ২৩বার এই প্রলেপ 
প্রয়োগ করিবে । রাত্রিতে প্রয়োগ নিষেধ । 

দারুহরিদ্রা্দি লেপ। দারুহরিদ্রার ত্বক, শঙ্বনাভি, রসাগ্রন, ।লাক্ষা, গোময়ের রস, তিল- 

তৈল, মধু, স্বৃত ও ছুগ্ধ ; এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া, মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। 

শাললেপ। শ্রৈম্মিক উপদংশরোগে স্ফোটক বৃহৎ, শুক্লবর্ণণ কু 

যুক্ত এবং গাঢ় আঁবধুক্ত হইলে ও লিঙ্গ ফুলিয়া উঠিলে জয়ন্ত্যাদি ক্কাথ বা 

ব্রিফলার কাথদ্বারা' ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিনে ২৩ বার এই প্রলেপ 

প্রয়োগ করিবে। 
শাললেপ। শীল, পিয়াশীল, লতাঁশাল, বচ ও দারুচিনি, এই সকল দ্রব্য মদাদ্বারা 

গেবণ ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া! অগ্রিতে ঈবৎ উষ্ণ করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে । 

রসাঞ্জনলেপ। রক্তজ উপদংশে শ্ফোটকসকল মাংসবৎ তাত্রবর্ণ ব! 

কষ্ণবর্ণ হইলে এবং স্ফোটক হইতে ক্লেদ নির্গত ও স্ফোটকস্থানে দাহ প্রকাশ 

পাইলে, ক্ষতস্থান ভূঙ্গরাজের রস বা নিম্বাদ্দি কাথত্বারা ধৌত করিয়া দিনে 
২:৩ বার এই লেপ, প্রয়োগ করিবে? ইহা! সর্ধধিধ উপদংশে উপকারী । 

রসাঞ্জনলেপ। রসাঞ্জন উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে, অনস্তর মধুসহ মিশ্রিত করিয়া 

প্রলেগ দিবে। 

নারস্থিলেপ । বাতিক, পৈত্তিক বা রক্তজ উপদংশে স্ফোটক বিভিন্ন 
বর্ণের হইলে এবং তাহাতে বেদন।, আব ও জ্বাল! প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ 

পাইলে, নিমপাতাসিদ্ধ জল বা ত্রিফলার ক্বাথদ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়! দিনে 
২৩ বার এই প্রলেপ প্রদান করিবে 

নরাস্থিলেপ। মন্ুষ্যের কপালের অস্থি চূর্ণ করিয়া তাহা দ্বারা ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিবে। 

ইহ উপদংশের ক্ষত নিবারণের শ্রেষ্ঠ উ্ধধ। 

সৌরা ্ট্যাগ্ভল্পে। সাহ্নলিপাতিক উপদংশরোগে স্ফোটক সকল বিবিধ 

বর্পের লক্ষিত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, আব ও জ্বাল! থাকিলে এবং লিঙ্গ 

ফুলিয়। উঠিলে, ক্ষতস্থান ব্রিফলার কাথঘ্ার! ধৌত করিয়া দিনে ২৬ বার 
এই প্রলেপ প্রদান করিবে 
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সৌরাষ্ট্যাদ্য লেপ। সৌরাষ্্র মুত্তিকা, গেরিমাঁটী, তুন্ততভন্ম, হীরাকস, সৈদ্ধব, লোধ, 
রসাঞ্জন, হরিতাঁল, মনঃশিলা, রেণুক] ও এলাইচ ; ইহাদের সুক্ষচুর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া 

জলে মিশাইয়া প্রলেপ প্রদান করিবে । 

করবীলেপ । বাতিক,পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক উপদংশে স্ফোটকসকল 

কষ বা পীতবর্ণ লক্ষিত হইলে এবং তাহাতে অত্যন্ত বেদনা], জালা, রদ ও 

আ্াব থাকিলে, ভূঙ্গরাজের রস বা ত্রিফলার কাথন্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া 
স্থানে এই প্রল্পে দিনে ২৩ বার প্রয়োগ করিবে। 

করবীলেপ। করবীমূল উত্তমরূপে মর্দন করিয়া তাহাদ্বার। প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। 

জয়ন্ত্যাদি কাথ | বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেম্সিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ 

উপদংশে *স্ফোটকসকল পাঁকিলে, এই ক্কাথদ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া 
প্রলেপ প্রয়োগ করিবে! 

জয়ন্ত্যাদি ।ক্লাথ। জয়স্তী-পীতা পিপ্ধ করিয়া তাহারা ক্ষতস্থান ধৌত করিবে। 

এইরূপ করবী, আকন্দ অথবা ০সান্দালপাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জলদ্বারাও ক্ষতস্থান ধৌত 

করা যাইতে পারে। 

স্র্জ্জিকাদ্য চূর্ণ | ণিঙ্গার্শরোগে লিঙ্গের উপরিস্থিত মাংসাক্ছুর বর্ধিত 

হইলে এই ওষধ দ্বিনে ২।৩ বার লাগাইবে । | 

সবর্জ্রকাদ্য চুর্ণ। সাজিযাটী, তুতে, শৈলজ, রসাগ্নন, সৌবীরাঞ্রন, মন্ঃশিলা ও হরিতাঁল, 

ইহাদের চুর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। 

নিশ্বাদি কাথ। পৈত্তিক বা রক্তজ উপদংশে স্ফোটকসকল পীতবর্ণ 

এবং তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে, এই কাথদ্বারা ক্ষতন্থান ধৌত করিয়া 
পুর্বোক্ত প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। 

নিশ্বার্পি কাথ। নিমছাল। আঙ্ঞুনছাল, অন্গখছাঁল, কদমছাল, শালছাল, জামছাল, 

বটছাল, ষজ্জড়মুরছাল ও বেতসছাল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৪ তোলা, জল এক 

/১ সের, শেষ এক পোয়। | বস্ত্রখণ্ড ঘ্বার! ছাকিয়] লইবে। 

পটোলাদি ক্কাথ | বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক ব। রক্তজ উপদংশে 

বিভিম্নবর্ণের স্ফোটক প্রকাশ পাইলে এবং তাহাতে অসহ্য বেদন', জালা যন্ত্রণ। 

ও র্লেদ-নির্গমন প্রভৃতি লক্ষিত হইলে বা স্ফোটকসকল পাকিয়া উঠিলে, এই 
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কাথে শোধিত গুগ.গুলু "চারি আনা ও হরীতকী, আমলা এবং বহেড়াচ্র্ণ 

সমভাগে মিলিত ।* আনা প্রক্ষেপ দিয়! পান করিতে দিবে । ইহা রক্ত ও 

কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। 

পটোলাদি ক্কাথ। পল্তা, কটুকী, নিযছাল, হরী তকী, আমলা, বহেড়া ও পদ্মুগুড়,চী। 

এই সকল দ্রব্য সঘভীঁগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা: শেষ ৮ তোলা । 

নিন্ঘঘৃত। উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে জননেক্দরিয়ে ক্ষত হইলে, অথবা 

ফিরঙ্গে বাগী পাকিলে, এই দ্বত বস্ত্রথণ্ডে মাখা ইয়া ক্ষত স্থানে লাগাইবে। 

নিশ্বঘ্ৃত। প্রস্ততবিধি ?৯৬ পৃষ্ঠায় দুষ্টব্য | 

কোশাতকীতৈল । বাতিক, পৈত্তিক, শ্ৈম্মিক রক্তজ বা সান্ি- 

পাতিক উপদংশে এবং ফিরঙ্গরোগের প্রথম অবস্থায় প্রাথমিক ক্ষত শু 

হইতে বিলম্ব হইলে ও দ্বিতীয় অবস্থায় বিবিধ বর্ণের স্ফোটক এবং তজ্জনিত 

ক্ষত শুষ্ক ন1] হইলে, এই তৈল ক্ষত-স্থানে লাগাইবে, সর্বাঙ্গে বা 

স্থানবিশেষে স্ফোটক প্রকাশ পাইলে, এই তৈল প্রয়োগ করিলেও সমধিক 

উপকার হয়। 

কোশাতকী তৈল। কটুতৈল /৪ সের। হথানিয়মে মুচ্ছণাপাক করিবে | ক্ধত্রব্য--. 
তিতবিঙ্গা-বীজ, তিতলাউ-বীজ ও শুঠ, ইহাদের সমভাগে মিলিত /১ সের পাকার্থ জল- 

১৬ সের। যথাবিধি তৈল পাক করিয়া'ছাকিয়া লইবে | 

আগারধূমাদ্যতৈল ৷ বাতিক পৈততিক, শ্লৈ্মিক, রক্ত ও সারি- 
পাতিক উপদংশে ,এবং ফিরঙ্গ রোগের দ্বিতীয়াবস্থায় বিবিধ বর্ণের পীড়ক] বা 

ক্ষত প্রকাশ পাইলে, এই তৈল এ স্থানে প্রদান করিবে, সর্ধাঙ্গে বা স্থান- 
বিশেষে স্ফোটক থাকিলে ও তাহা হইতে পুযাদি নির্গত হইলে, এই তৈল 
প্রয়োগ করিলে, পুয-ক্ষরণ নিবৃত্তি ও ক্ষত শুষ্ক হয়। ফিরঙ্গের প্রথমাবস্থায় 
ক্ষতস্থানে লাগাইলে ক্ষত শুষ্ক হয়। 

আগার ধুমাদ্য তৈল। কটুতৈল /8 সের। যখানিয়মে মুচ্ছ'ণপাক করিবে। কক্ষদ্রবা-- 
গৃহধূম ২৩ রতি, হরিত্রা ২১1/ আনা, মদ্য-বীজ ৩২৪৬৩ রতি । পাকার্থ--জল ১৬ সের! 

যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 

জন্বাদ্যতৈল। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈম্মিক, সারিপাতিফ বা রক্তজ 
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উপদংশে লিঙ্গনালে নানাবিধ স্ফোটক উৎপন্ন হইলে এবং ফিরঙ্গরোগের 
দ্বিতীয়াবস্থায় গাত্রে বিবিধ বর্ণের পীড়ক। প্রকাশ পাইলে, এই তৈল এ& 
স্থানে প্রয়োগ কর! বায়, সর্বাঙ্গে ব কোনও স্থানে স্ফোটক ব৷ তজ্জনিত ব্রণ 

প্রকাশ পাইলে; এই তৈল মালিশ করিলে ক্ষত শুষ্ক হয়। ধুম-প্রয়োগ ব! 
রস-প্রধান ওষধ সেবনান্তে ক্ষতস্থানে এই তৈল প্রয়োগ করিবে । 

জন্বাদ্য তৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছণপাক করিবে। কক্কত্রব্য--জাম- 

পাতা, 'বেতস-পাতা, আমলকী-পাঁতা, ডহরকরঞ্জ-পাতা, পদ্মপাতা, নীলসুশ্দি-পাতা, 

এলাইচ, আত্রবীজশাস, বষ্টিমধুঃ প্রিয়ন্গু লাঙ্ষা, কেলেকড়া, লোধ, রক্তচন্দন ও তেউড়ী, 

এই সকল ত্ত্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা । ছাগীমুত্র ১৬ সের। বথানিয়মে তৈলপাক করিয়া 

ছাকিয়া লইবে। 

শারিবাঁদ্য কাথ। বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ উপ- 

দংশে এবং কফিরঙ্গরোগের প্রথম অবস্থায় প্রাথমিক ক্ষত ও দ্বিতীয়াবস্থায় সর্ব- 

শরীরে পীড়কা ব। স্থানবিশেষে ক্ষত প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ রোগীকে 

প্রত্যহ পরাতে সেবন করিতে দ্দিবে, ইহা রক্ত ও কোষ্ঠ পরিষ্কারক। ইহা 
সেবনকালে মৎম্তঃ যাংস বর্জীন করা কর্তব্য। 

শীরিবাদ্য কাথ। অনন্তমূল, তোপচিনি, নিমছাল, কটুকী, পল্তা, গুলঞচ, ধনে ও 

ছাতিমছাল; এই সকল দ্রব্য সমভাঁগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেব ৮ তোলা । 

অম্বতাদি কাথ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্নৈশ্বিকঃ সান্নিপাতিক বা রক্তজ 

উপদ্বংশে বিভিন্রবর্ণের স্ফোটক প্রকাশ পাইলে বা ক্ষত হইলে এবং এস্থানে 

অসহা বেদনা, যন্ত্রণা ব। ক্ষত ও তৎসন্নিহিত স্থান হইতে ক্রেদ নির্গত হইলে 
অথব। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় সমস্ত গান্রে বিভিন্নবর্ণের পীড়কা লক্ষিত 

হইলে, এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ফিরঙ্গরোগের প্রথম 
অবস্থায়ও এই ক্কাথ প্রয়োগে শীঘ্র ক্ষত শুষ্ক হয় ও বিশেষ উপকার হয়। কিন্তু 

ফিরঙ্-বিষ নষ্ট হয় না। 

অমুতাদি ক্কাথ। প্রস্ততবিধি ৭৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

বরাদিগুগগুলু ॥ বাতিক, পৈত্তিক, ব্ুক্তজ ও সান্লিপাতিক উপদংশ- 

রোগে বিভিন্ন বর্ণের স্ফোটক্ক উৎপন্ন হইলে অথবা ক্ষত হইতে ক্লেদ নির্গমন, 
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অসহা বেদনা, যন্ত্রণা, জরভাব প্রতৃতি প্রকাশ পাইলে ও রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ 
থাকিলে, কিন্বা ফিরক্গরোগের প্রথমাবস্থায় এই ওঁধধ প্রত্যহ প্রীতে উঞ্ণ 

জলসহ সেবন করিতে দ্বিবে ; ইহা সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং ফিরঙ্গের রক্ত- 

দোষ দুরীভূত হইয়া থাকে । 
বরাদি গুগগুলু। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নিম, অর্জন, অশ্বখ, খদির, শাল ও 

বাসক, ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্বচূর্ণ-সমান শোধিত গুগ.গুলু লইয়া ঘৃতসহ মর্দন 

করিবে । মাত্রা ১ তোলা । দান্ত পরিষ্কার না হইলে ২ তোলা মাত্রীর সেবন করাইবে ! 

অনন্তাদ্যবলেহ ৷ বাতিক, পৈত্তিক, শ্নৈম্মিক, সান্নিপাতিক ব৷ রুক্তজ 

উপদংশরোগে রক্তের শোধনার্থয অথবা ফিরঙ্গরোগের প্রাথমিক ক্ষত এবং 

দ্বিতীয় ও ততীয়াবস্থায় পীড়কা ও স্ফোটকসকল হাস এবং ক্ষত নিবৃত্ত হইলে, 

এই গুঁষধধ শরীরের বুক্তশোধনার্থ প্রতিদ্দিন রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
ক্ষোটক বা ব্রণের প্রবলাবস্থায় এই ওষধ সেবনে তাদুশ উপকার হয় না। 
ফিরঙ্গের তৃতীয় অবস্থার নাসা, কর্ণ, যুখ প্রভৃতি স্থানে ক্ষত প্রকাশ পাইলে; 
এই ওষধ প্রয়োগ কর! আবশ্তক। অন্ধপান- হুপ্ধ। 

অনস্তাদাবলেহ। অনম্তমূল ১২|০ রি জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের! এই ক্কাথ 

ছাকিয়া পুনরায় পাক করিয়া ঘন হইলে, গুলঞ্চের পালো, শতষুলী, ভূষিকুন্াও, জীবক, 

খষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বষ্টিমধু, জীবস্তী, মুগ্গাণী, মাষারণী, 

তেউড়ীযুল, কটুকী, হবরীতকী, আমলা, বহেড়া ও ছোটএলাইচ, এই সকল ভ্রব্যের চূর্ণ 
প্রত্যেকে ৪ তোলা এ কাথে প্রদীন করিয়া হাতা দ্বার। পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিয়া মিশিত 

করিবে। মাত্রা_॥* তোলা হইতে ৯ তোলা 

অনস্তাদ্যঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক, শলৈশ্মিক, সান্লিপাতিকুবা রক্তজ- 

উপদ্ংশরোগে রক্ত-শোধনার্থ এবং ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় বা! তৃতীয় 

অবস্থায় ক্ষত, পীড়ক। ও স্ফোটক হাস হইলে কিম্বা অন্পযাত্র বিদ্যমান 
থাকিলে অথব! নাসিক, বিশেষতঃ মুখ ব৷ ওষ্ঠ(দির ক্ষত পুরাতন হইলে, 
রোগীকে এই ওষধ রুক্ত-শোধনার্থ উষ্ণদুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দিবে। 

রক্তদোষ জনিত বিবিধবরোগে এই ওষধ সেবনে উপকার হয়। ইহা পুষ্টি ও 
বলবদ্ধক। ্ 

অরভ্ভাদ্য ঘুত। গব্যঘৃত /৪ সের । যথানিয়মে মুজ্ছণীপাক করিবে | ক্কাথ্যনধ্য--অনস্তমূল 
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/৮ সের; জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ মের । কক্বত্রব্য--অনভ্ভঘূল,,আমলকী, ভ্রাঙ্ষা, কাকোলী, 

ক্ষীরকাকোলী, শতমুলী, ছোট এলাইচ,বড় এলাইচ, ভূমিকুম্াও, মৌলকুল, যষ্টিমধুঃ মুরামাংসী, 

হরীতকী, আমলকী? বহেড়া, সোণামুখী, গরোক্ষুরবীজ, বিশ্বছাল, শোণাছাল, গান্তারীছাল, 

পারুল-ছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে? বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, তালমূলী, তেউড়ীমূল 

রাখালশসা, নীলমূল ও আলকুশী-বীজ ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোল! | যথানিয়মে ঘুত পাক 

করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ॥* তোলা । 

ভূনিন্বাগ্যঘ্ৃত | বাতিক, পৈত্তিক, সান্লিপাতিক বা রক্তজ উপদংশে ও 

ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয়াবস্থায় বিবিধবর্ণের স্ফোটক ও ক্ষত 

প্রকাশ পাইলে অথবা এ ক্ষত শুক হইলে, এই দ্বত রোগীকে সেবন 

করিতে দিবে। দীর্ঘকাল পর্য্যস্ত ফিরক্গরোগবশতঃ রোগীর নাসিকা, মুখ ও 
অন্যান্য যন্ত্রে ক্ষত প্রকাশ পাইলে, ইহ1 সেবনে উপকার হয়। এই দ্বৃত পচন- 

নিবারক ও পিত্তনাশক। কুষ্ঠরোগেও ইহা! সেবনে উপকার পাওয়া যায়। 

অন্ুপান-- উক্ণছুদ্ধ। 

তুনিম্বাদ; ঘৃত। গব্ঘূত /8 সের । যথানিয়মে মূচ্ছ পাক করিবে । ক্কাথ্যব্রব্য_চিরতা, 

_ নিমছাল, পল্তা, ডহরকরঞ্জ-বীজ, জাতীপত্র, খদির ও শাল ছাল; ইহাদের প্রত্যেকে /১দের 

এবং হরীতকী, আমলা ও বহেড়া! মমভাগে মিলিত /১ সের? জল ৬৪ দলের, শেব ১৬ সের | 

কক্ষত্রব্য-_পূর্বেবাক্ত সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়তে ঘৃতপাক করিয়া 

ছাঁকিয়া লইবে। 

ফিরঙ্গরোগে- পারদের ব্যবহার । 

রসচুর্ণ । ফিরগরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় যে কোন 

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহ! প্রয়োগ করা যাঁয়। কিন্তু ফিরঙরোগে রক্তহীন, 

দুর্বল ও ক্ষীণকায় ব্যক্তিকে অথব। গণডুমালা ও যল্মারোগীকে কিন্বা 

অতিরিক্ত মদ্যপানাসক্ত ব্যক্তিকে ইহ! প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। 

ফিরঙ্গরোগের তৃতীয় অবস্থায় যখন অত্যধিক উদরাষয় বা গ্রহণী উপস্থিত হয়, 

তখন রোগী অত্যন্ত রুক্তহীন ও ছুর্বল হইয়। পড়ে &ঁ অবস্থায় ইহা অতি 

অল্প মাত্রায় লইয়। আফিনের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে । ফলতঃ 

ধ সকল অবস্থায় অধিক লাল! নিঃসরণ হইয়া যাহাতে রোগীর ছূর্বলতা 
আরও বর্ধিত না হয়, ততপ্রতি তীক্ষু দুষ্টি রাখিবে। ইহা শিশু, বালক ও 
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গর্ভবতী স্ত্রীকেও ব্যবস্থা করশ্যায়। ইহা! স্বভাবতঃ তেদক, ন্থৃতরাং বহুদিন 

ব্যবহারে অধিক ভেদ হইতে পাবে, যদি এরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহ] 
হইলে, উপযুক্ত পরিমাণ আফিম মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। প্রাথমিক 
ক্ষত, দ্বিতীয় অবস্থায় বর্তমান থাকিলেও, ইহা! প্রয়োগে শীঘ্রই ক্ষত কোমল ও 

শুষ্ক হয়। দস্তমাট়ী যখন ঈষৎ স্ফীত এবং তাহার চতুষ্পার্থে লাল দাগ ও 
তাহ! টিপিলে কিন্ব! স্বতাবতঃ তাহাতে বেদন] হইবে ও লালা নিঃসরণ অথব। 

ছেপ কিন্ব! থুথু নির্গত হইবে, তখনি উহ! বন্ধ করিয়া একটী মূদ্ধ বিরেচক 

গঁধধ প্রদান করিবে । স্বতাবতঃ কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে নাদিলেও চলে। এ 

অবস্থায় আটকষায়ের জলদ্বার৷ কুল্লি করিতে দিবে । পরন্ত এ অবস্থা 

পরিবর্তন অর্থাৎ রোগী স্বাভাবিক অবন্থ। প্রাপ্ত হইলে, পুনর্ধার প্রয়োগ 
করিবে । এইরূপে মধ্যে যধ্যে বন্ধ রাখিয়া এক ব২সর যাবৎ প্রয়োগ কর! 

উচিত। রুস-চর্ণের সঙ্গে সঙ্গে একটি স্বর্ণ ও লৌহ ঘটিত উধধ প্রয়োগ কর! 

সর্ধঘতোভাবে কর্তব্য, তাহা হইলে রুপছুর্ণ ভক্ষণ জনিত লালাআব প্রস্ভৃতি 

হইতে রোগীর দুর্বলতা উপস্থিত হইতে পারে না। পরন্ত উহা! দ্বারা 
পারদের দোষও বিনষ্ট হয়। 

রসচুর্ণ। প্রধমতঃ ঘৃতকুনারীঃ রক্চিতার মুল, রুক্তপর্পস, বৃহতী ও ভ্রিফলার ক্াথহ্ারা 

তিন দিন পারদ মর্দন করিবে, পরে জলে ধৌত করিয়া কাপড়ে ছাকিয়! রোডে শুষ্ক করিবে | 

এইরূপে শোধিত পারদ ২ তোলা ও শড়ী ৪ [তালা উত্তনরূপে মনন করিয়া নিশ্চন্দ্র করিবে। 

সাধারণতঃ ছুই দিন মর্দন করিলেই নিশ্চন্দ হয়। 

রসচুর্ণের মাত্রা ও অনুপ|ন। ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও 

তৃতীয় অবস্থায় কিন্ব। পৈতৃক ফিব্রঙ্গবোগে সন্তান আক্রান্ত হইলে ও স্ত্রীলোকের 

গর্ভাবস্থায় ফিরঙ্গের লক্ষণ লঞ্ষিত হইলে, রস-চুর্ণের ব্যবহার প্রশস্ত কল্প । 
মাত্র! পূর্ণবয়স্কদিগের পক্ষে অর্দ রতি হইতে এক রতি। দশ বৎসর হইতে 
১৬ বৎসর বয়স্কদিগের পক্ষে সিকি রতি হইতে অদ্ধ রতি, ৫ বৎসর হইতে 

১০ বৎসর বয়স্কদিগের পক্ষে সিকি রতি এবং ৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ১ রতি। 

অবস্থাবিশেষে মাত্রা বৃদ্ধি করা যায়। অনুপান-্তন্তপায়ী শিশুগণের পক্ষে 

স্তনছুদ্ধ ও মধু। অন্য সকলের পক্ষে হুপ্ধ ও মধু । রদ-চুর্ণের সহিত আফিং 

মিশ্রিত করিতে হইলে, উহু! বসচুর্ণের ই. উ বা$ ভাগ মাতায় মিশাইবে। 
£৬ 
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রপগুগ গুলু । ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় অবস্থায় রোগীর গাত্রে বিভিন্ন 

বর্ণের পিড়কা প্রকাশ পাইলে এবং পিড়ক! হইতে ক্েদ নির্গমন, গাত্র-বেদনা 

ও জরভাব প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, অথবা প্রথম] অবস্থায় প্রাথমিক ক্ষত শুদ্ক 

ও ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হওয়ার জন্য এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 

দ্বিতীয় অবস্থায় মুখে, নাসিকাভ্যন্তরে ও তৃতীয় অবস্থায় শরীরের বিবিধ 

যন্ত্রে ক্ষত প্রকাশ পাইলে, ইহা অতি উৎকৃষ্ট গঁধধ। এই ওউষধধ সেবন 

করিয়া! অতি সাবধানে স্নান আহার করা কর্তব্যঃ যে পরিমাণে অন্ন 

তোজন কর! রোগীর অভ্যাস, প্রথমদিনে তাঁহার এক চতুর্থাংশ অন্ন তোঁজন 
করিবে ; দ্বিতীয়দিনে অর্ধেক অন্ন ভোজন করিবে; তৃতীয়দিনে বার আন৷ 

পরিমীথে আহার করিবে । ইক্ষু-গুড়সংযুক্ত ব্যঞ্জন ও মস্র ডাইল রোগীকে 
আহার করিতে দিবে। লবণসংযুক্ত ডাইল বা ব্যপ্রনতোজন নিষিদ্ধ, 

লবণের পরিবর্তে ইক্ষুচিনি, মশল্লার পরিবর্তে লবঙ্গ, সাঁজীরা, জীরা ও 

হিং প্রয়োগ করিবে । এই বটিক! প্রত্যহ ছুই বেজা ছুইবারে ৪টী 
করিয়া সেবা। সর্বশুদ্ধ ১৪ দিন, এই নিয়মে ভক্ষণ করিবে । এই উষধ 

যাহাতে দ্ত-সংলগ্ন না হয়ঃ তজ্জন্ত ময়দার ঠুলির মধ্যে রাখিয়া গিলিয়৷ সেবন 

কর] উচিত। অন্ুপান-ছুগ্ধ। 

রসগুগ-গুলু। শোধিত পারদ ১০* রতি, ইচ্ষুচিনি ৩** রতি, শোধিত মহিষাক্ষগুগ.গুলু 
৪০০ রতি ও গৰাঘত ১০* রতি, এই সমুদয় একত্র মর্দন করিয়! ২** শত বী করিবে। 

ভৈরব রস 1 ফিরঙ্গরোগের প্রথম অবস্থায় প্রাথমিক ক্ষত শুষ্ক ও 

ফিরঙজ-বিষ বিনাশের জন্ত এবং দ্বিতীয় অবস্থায়" রোগীর গাত্রে বিভিন্ন 

বর্ণের পিড়কা এবং পিড়ক1 হইতে ক্রেদ নির্গমন, জ্বরভাব, গাজর বেদনা 

. প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই গুঁষধধ রোগীকে সেবন করিতে দ্দিবে। 

প্রত্যহ ইহার ৩টী বটী সেবন করাইবে, চতুর্থদিন হইতে এক একটী বটী 

প্রয়োগ করিবে । এই নিয়মে ১৪ দিন এই ওষধ রোগীকে সেবন করাইবে। 

. এই ওষধ সেবন করাইয়া রোগীকে ইন্ষুচিনি ও অল্প ঘৃতসংযুক্ত উষ্ণ অন্ন 

তোজন করিতে দিবে । জলপান ও জলম্পর্শ একেবারে নিবিদ্ধ। তৃষ্ণা 

উপস্থিত হইলে ইচ্ষু ও দাড়িমের রস রোগীকে পান করিতে দিবে ; মলত্যাগ 

আস্তে রোগীর উচ্জ্লদ্ধারা শৌচ রুরা ও তৎক্ষণাৎ শুষ্ক কাপড়দ্বারা জল 



উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা। ৮৬৭ 

মুছিয়া৷ ফেল! উচিত রৌদ্র, বায়ু ও অগ্নি'তাপ বর্জন কর! কর্তব্য। বর্ধা বা 
শ্রীতধতু এই ওষধ সেবন করিবার উপযুক্ত সময়। ওঁষধ সেবন করিয়া মুখ 
আসিলে মুখ রোগের নিয়মান্ুদারে তাহার চিকিৎসা! করিবে। ওধধ সেবন- 

কালে পরিশ্রম, পথপর্যযটন, ভারবহম, অধ্যয়ন, সহবাস ও দিবানিদ্রা পরিভ্যাগ 

করা উচিত। কপৃরাদি সুগন্ধি দ্রবাদ্বার। পান চরণ করিতে দিবে এবং 
যাহাতে কফ নষ্ট হয় অথবা বাম ও পিত্ত বর্ধিত না হয়, এরূপ ক্রয়! 
করিবে। লবণ, অস্দ্রব্, দিবা-নিদ্রা, বাত্রিঞ্াগর্রণ, ভত্রীলোকের মুখদর্শন 

পর্বন্ত বন্ধ কর! কর্তব্য। এইরূপ নিয়মে ১৪ দিন ওঁধধ সেবন করা হইলে, 

উষ্ণ্লে স্নান ও জাঙ্গল-প্রাণীর মাংলরস আহার কবিতে দিবে, যে পর্য্য্ত 

শরীর পুর্বববৎ স্বাতাঁবিক অবস্থাপ্রাপ্ত না হয়, তাবৎ ব্যায়াম বা শারীরিক 

পরিশম নিষিদ্ধ। অনুপান-_ছুপ্ধ। 
ভৈরব রস। শোধিত পারদ ১৯০ রতি ও ইক্ষুচিনি ৩০০ রতি, এই উভ্তঘ্ন দ্রব্য লৌহপাজ্জে 

নিমের দণ্ড দ্বার! ১ প্রহর মর্দন করিয়। উহাতে শ্বেত খদিরচূর্দ ১০ রতি প্রদান, করিয়া 

২০টী বটিকা প্রস্তুত করিবে; এবং গোধুম চূর্ণ সহযোগে রাখিয়া দিবে। 

রসশেখর | ফিরঙ্গরোগের প্রাথমিক ক্ষত অবস্থায় ও দ্বিতীয়া বস্থায় 

রোগীবু সর্ধশরীরে পিড়ক| ব| ক্ষত হইলে এবং নাসিকা, মুখপ্রভৃতি স্থানে 

ক্ষত ও তজ্জন্ত ব্ধরেনা থাকিলে, অথবা ক্ষতস্থান হইতে ক্লের নির্গমন বা 

অন্যান্য লক্ষণস্কল প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ রক্তহুষ্টিহেতু রোগীর যরুৎ 

অত্যধিক পীড়িত, অগ্রি দুর্বল ও দাস্ত পাতলা হইলে, রোগীকে প্রত্যহ 

সন্ধ্যাকালে ইহার ২টী বটিকা সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিয়া 

রোগীর অতি সাবধানে স্নান আহ।র কর] কর্তব্য । অন্রপ্রব্য, দধি, মৎস্য, মাংস 

ও ফল তক্ষণ প্রভৃতি পরিত্যাগ করির1 পৃব্বোক্ত তৈরবরসের নিয়মান্সারে- 

পথ্য করা উচিত । অনুপান-ছুগ্ধ | 

রসশেখর। পারদ ২ রতি ও আফিং ১২ রতি, এই ছুইটা ভ্রব্য লৌহ্পাত্রে 

 ক্নাখিয়। নিম্বদণ্ড দ্বারা তুলসীপাতার রসে মাডিবে, অনন্তর তাহার সহিত হিষ্কুল ২ রতি 

মিশ্রিত করিয়া পুনর্ববার তৃলসীপাতার রসে নর্দান করিবে? পশ্চাৎৎ জয়িত্রী' জায়ফল। 

বোরাসানীষমানী ও আকরকরা, ইহাদের প্রত্যেকের ৩২ রতি এবং সকলের দ্বিগুণ 

খদ্দির উহার সহিত মিশ্রিত ও তুলসীপাতার রপ দ্বার মর্দম করিয়া চণকাকৃতি ব্টা 
করিবে। 



৮৬৮ আয়ুর্ববেদ-শিক্ষা । 

রসচুর্ণ-মর্দন | রসচুর্ণ যে অবস্থায় সেরনের ব্যবস্থা কর! যাঁয়। সেই 

অবস্থায় যর্দনের ব্যবস্থাও কর] যায়। মাত্রা একই । কিঞ্চিৎ চাউলমুগরার 

তৈল সহযোগে একবার ১৭। ১৫ দিনের মলম প্রস্তুত করিয়া বগলে বা 

কুচকিতে ঢুইবেলা মালিশ করিতে হয়। মলম গাঢ় করিবার জন্য কিঞ্চিৎ 

মোম মিশ্রিত করিয়! লইবে। | 

ফিরঙ্গগোগে-পারদের ভাপরা । 

বদরাদিধূম | ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থাযর় রোগীর সমস্ত গাত্রে 

পিড়ক1 এবং দ্বিতীয় অবস্থার অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ধৃম সর্বাঙ্গে 

লাগাইবে; এই ধৃষ, ক্রমান্বযম ৪1৫ দিন প্রাতে ও সন্ধ্যান্ন প্রয়োগ করা 
কর্তব্য। ফিরঙ্গরোগের প্রথম অবস্থায় ক্ষত শু্ক'ও ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হওয়ার 
জন্য ইহা প্রয়োগ করা যাঁয়। এই ধূম যাহাতে সর্ধাঙ্গে লাগে, এইরূপ 
তাবে রোগীকে উপবেশন করাইবে ৷ পূম প্রয়োগে ঘর্্ম হইলে, শুষ্ক বন্্দ্ধার! 
মুছিয়! ফেলিবে। এই ওষধ ব্যবহার করিয়৷ অতি সাবধানে থাকা কর্তব্য ; 

শাক; অগ্নঃ দধিঃ তৈল-মর্দন ও তৈল-পক্ ব্যপ্জন এবং ফল-তক্ষণ প্রভৃতি 

একবারে পরিত্যাজ্য । উষ্ণঙ্লে গাত্র ধৌত এবং ঘ্বতপক্ গ বা বুটের ভাইল 
ও অশ্নতোজন কর] কর্তব্য । 

বদরাদি ধুম | কুলের ছাল, আকন্দমূলছাল, আপাঁঙমূল, বাঁমনহাটী ও ধিশ্তদ্ধ হিঙ্গুল? 

ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা লইয়া মিশ্রিত করিবে, অনন্তর নিধুমি কাষ্ঠের কয়লার 
অগ্নিতে প্রদান করিয়। এ ধুম সর্ববাঙ্গে লাগ:ঃইবে | 

- সিন্দুরাদিধূম | ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় রোগীর সর্ধাঙ্গে বা 

স্থানবিশেষে পিড়ক1 উৎপন্ন হইলে, এবং &ঁ পিড়ক1 হইতে ক্লেদ নির্গমন, 
অসহা জ্বালা, সব্ধশরীরে বেদন! ও জ্বর-বোধ প্রনৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, 

রোগীর গাজ্রে এই ধূম প্রাতে ও সন্ধ্যায় লাগাইবে। যে পর্য্যন্ত স্ফোটক 
হইতে কেন নির্গমন দৃরীভূত ও শ্কোটক শুষ্ক ন] হয়, তাবৎ এই ক্রিয়া 
করিবে। ফিরঙ্গরোগের প্রথম অবস্থায় ক্ষত শুষ্ক ও ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হওয়ার 
জন্ট ইহা প্রয়োগ করাযায়। ধৃম প্রদানকালে রোগী বস্ববেষ্টিত হইয়া; 
এই ধূম সর্ধাঙ্ে লাগাইবে। এই ওুঁষধ ব্যবহার করিয়া, শাক। অল্প, দধি। 



উপদংশ ও ফিরঙ্-চিকিৎসা ৮৬৯ 

গাত্রে তৈল-মর্দন, ফল-ভক্লণ ও তৈল-পকু ব্যঞ্জন প্রভৃতি পরিত্যাগ এবং 

উঞ্ণজল দ্বার] গাত্র-ধৌত করিবে। 
সিন্দুরাদি ধূয। উৎকৃষ্ট রসসিম্দুর, শোধিত পারদ, তুতে হরিতাল, যনঃশিলা, মুন্্রাশঙ্খ" 

বিট.লবণ, সোহাগার খৈ, শ্বেত আকন্দের মূল ও মরিচ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে 4* আনা 

এবং হিঙুল ১1০ তে|লা; এই সমুদয় একত্র করিয়া ঘৃতে মর্দন করিবে, অনন্তর নিধূ্ম 

কা্ঠের কয়লার অগ্রিতে প্রদান করিয়া সর্ববাঙ্গে ধূষ লাগাইবে। 

রসাদিধূম | ফিরঙ্গঞ্টোগের প্রাথমিক ক্ষত শুষ্ক ও ফির বিষ নষ্ট হও- 

যার জন্য অথব। ফিরঙ্গের দ্বিতীয়াবস্থায় গাত্রে বিবিধবর্ণের পিড়ক1 ও ক্ষত; 

ক্ষত হইতে ক্লেদনির্গমন, জ্বরভাব ও বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, 

এই ধূম রোগীর সর্ধাঙ্গে লাগাইবে। ইহা গলিত কুঠরোগেও উপকারী । 

রসাদিধুম। শোধিত পারদ, বঙ্গ, খদির, হরীতকী ভস্মঃ কচি কলার ফুলভন্ম ও সুপারী- 

ভম্ম, ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোল! এবং হিঙ্গুল, হরিতাল, গন্ধক, তুতে, পদ্মাকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, 

শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, দেবদারু, বকমকাষ্ঠ ও নাগেশ্বরঃ ইহাদেন্স প্রত্যেকের চূর্ণ 1 আনা। এই 

সমুদয় চূর্ণ একত্র কিয়া একটি লৌহপাত্রে লোহদগদারা আমক্ুলের রস, তুলসীপাতার 

রস এবং পুরাতন গুড় ও ঘ্ৃতসহ ক্রমায়ে মর্দন করিয়! ৬টী বটী প্রস্তুত করিবে। এই বটী 

অগ্নিতে প্রদান করিবে । | 

পারদ ব্যবহারে-_মুখরোগ | ধৃষপ্রয়োগে বা রসচর্ণ বেশী মাত্রায় 

অর্থাৎ ২রতি হইতে & রতি পর্যন্ত ভক্ষণ কবিলে,মুখ আইসে, তখন মুখফোলা, 

দাতের মাটী স্ফীত হওয়া বা দস্ত-যুল হইতে রক্তত্রাব ও মুখ হইতে লালা 
নিঃসরণ প্রভৃতি যুখরোগের উপসর্গ উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় বক্ষ্যমান 
মুখরোগের চিকিৎ্পার ন্যায়,তাহার চিকিৎসা করিবে। সাধারণতঃ আট কষায়ের 

জলদ্বারা কুলি করিলেও রোগ প্রশমিত হয়। আট কধার যথা আঁম-ছাঁল; 
জামছালি, যজ্জডুমুর-ছাল, বটছা'ল, বকুল-ছ1ল, আমলকী ছাল, হরীতকী ও 

অশ্বথছাল ; এই ৮টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৪ তোলা, জল ৬৪ তোলা, শেষ 

১ পোর1। এই জলঘ্বার! দুই বেলা দুই বার করির1 কুলি করিবে । 

ফিরঙ্গে_-মশল্লার জল। 
নিহ্বাদিক।থ | ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় 

প্রত্যহ ছইবার এই ক্কাথ সেবন করিতে দিবে । ইহা রোগের প্রথম অবস্থায় 
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প্রয়োগ্ন করিলে, বাগী ও দ্বিতীয় অবস্থার লক্ষণ উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা বিলুপ্ত 

হয়'। রোগ আরোগ্য হইলেও কিছুকাল সেবন করা উচিত । প্রথমাবস্থ।য় 
তিন চারি মাস ব্যবহার না করিলে বিষ সমূলে নষ্ট হয় না। রসচুর্ণ ব্যবহারের 
সঙ্গে ব্যবহার করিলে, অথবা পারদহষ্ট রোগীকে সেবন করাইলে পারদের 
দোষ নষ্ট হয়। কিন্তু তৃতীয় অবস্থায় ফিরঙ্গজনিত উদরাময়ে ইহা! সহা হয় 

না, কারণ ওবধের দ্রব্যগুলি অত্যন্ত পিত্ববদ্ধক ও বিরেচক। 

নিশ্বাদিকাথ। নিষছাল, দেবদারু, দারুহরিজা, ছাতিযগাল, খদিরকা্ঠ, পল্তা, তোপ- 

চিনি। রেউচিনি, চিরতা, বষ্িমধু, সাচিফরাস. কালাদানা, রক্তচন্দন, কাবাবচিনি, গুলঞ্। 

ও বাসক-ছাল; ইহাদের প্রত্যেকে এক আনা (ছয়রতি ) এবং কুমরিয়া কাঁটার মূল ও 

অনস্তমুল প্রত্যেকে অদ্ধ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ ভোলা । কুমপ্িয়া কাটার যুলের 

অভাবে সালসার শিকড় অর্ধ তোল! বাঁ অনন্তমূল ১ তোলা দেওয়া] বায়। একবেলা দিগুণ 

মাত্রায় প্রস্তুত করিয়! ছুই বেলা মেবন করা যায়। দাস্ত পরিষ্কার ন! হইলে, তেউড়ীচুর্ণ, 

সৌণামুখী, সোন্বালের শান বা,জঙ্গীহরীতকীচুর্ণ চারি আন! বা দ্ধ তোলা যেমন সঙ 

হয় প্রক্ষেপ দিবে। 

অনন্তান্াকাথ । কিরঙগ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় এই 
ককাথ প্রযোজ্য । প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ 'করিলে বাগী ও দ্বিতায় অবস্থার 

লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে না। প্রথম অবস্থায় নিয়মস্থ রহিয়া দুই তিন 

মাস সেবন করিলেই ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট ও শরীর সুস্থ হয়। ' তৃতীয় অবস্থায় 
নানাবিধ চর্মরোগ ও বাত নষ্ট করে। স্বগায় ৬ গঙ্গাপ্রপাদ সেন কবিরাজ 

মহাঁশয় ফিরঙ্গরোগে ইহা প্রা়শঃ প্রয়োগ করিতেন, আমরাও বহুকাল যাবৎ 
প্রয়োগ করিয়৷ ইহার সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছি । ২* বৎসর পৃর্ধে ধাহাদিগকে 

সেবন করাইয়(ছি, তীাহ।দের শরীর অগ্যাপি সুস্থ আছে, ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় 
ব! তৃতীয় অবস্থার কোন লক্ষণ কদাপি প্রকাশ পায় নাই, ব। তাহাদের 
সন্তান সম্ততিগণ এই রোগে আক্রান্ত হয় নাই। আমর] দৃঢ়তার সহিত ইহ। 

ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিই। রোগীর পুর্ব হইতে গ্রহণী বা উদরাময় 
বিদ্যমান থাকিলে অথবা তৃতীয় অবস্থায় উদরামর বা গ্রহণী হইলে ব্যবহার্ধ্য 

নহে। কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থান্সই প্রযোজ্য । ইহা বক্ত-পরিষ্কারক, বল ও 
পুষ্টিবর্ধক এবং ফিরঞ্গ-বিষ ও পারার দোষ নষ্ট করিতে অদ্ধিতীয়। বিলাতী 

সালসা অপেক্ষা ইহ! সমধিক শক্তিশালী । 
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অনস্তাগ্তক্কাথ। অনগ্তমূল, তৌপচিনি, সাচিফরাঁস, গোয়েকম্, যষ্ঠিমধু, কলম্বা। তেজোবল, 
অ+টমোরা, গোলাপফুল' বীজবন্ধ, বিভিদনা, কাল(পানা, হরীতকী ও সোন্দাইল, ইহাদের 

প্রতোকে ৭* আনা এবং কাবাবচিনি,আকরকরা, রেউচিনি ও সোনামুখী ॥ ইহাদের প্রত্যেকে 

এক আনা, জল ৩২ তোঁল!, শেষ ৮ তেলো। দ্বিগুণ পরিমাণে উুষধন জইয়। দ্বিগুণ জলে সিঙ্ধ 

করিয়া ১৬ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছুইবেলা ঘেবন করা যায়। অনস্তমূলাদদি আঠারটি 

দ্রব্যের প্রতোেকে দেড় আন] হিসাবে লইয়া বাঁক পাঁচ আন! সালসার শিকড় মিশাইলে 

এমধ অধিকতর ফলপ্রদ হয়। 

কিরাতাদিকাথ । ফিরঙগরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় 

যেকোনও লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ প্রাথমিক ক্ষত, পিড়ক1 বহির্গমন, 

তালুক্ষত। অক্ষুধা, অগ্িমান্দ্য, উদরাপ্রান, অনিদ্রা, কোষ্টকাঠিত্ত; নানাবিধ 

বাত, বূক্তাল্পতা, দুর্বলতা, বুক ভুরু ছুর্ করা, আক্ষেপ, গাত্র-গুরুত!, এবং 

রক্ত ও মাংসাদি ধাতু-ও আত্যন্তরিক যন্ত্রাদি আক্রান্ত হইলে ও বিষাক্ত 
মেহরোগ বিগ্ষান থাঁকিলে, ইহ! অতি উপকারী ।' ইহা! শারীরিক বল ও পুষ্টি 
বৃদ্ধি করিতে অদ্ধিতীয, কিন্তু গ্রহণী বা উদরাময় সত্বে প্রয়োগ নিষেধ । 

কিধাতাদিকাথ। চিরতা, দেবদার্,* গেয়েকম্, সাচিফরাপ, তোপচিনি, আকরকরা, 

দ[ক্ুচিনি, তেজপত্র, ঠ, বচ, আটযোরা, যঠিনধু, জটামাংসী, কলম্বা, ঝাবাবচিনি, ইন্দ্রধব, 

বিড, পিপুল, জঙ্গবহরীতবণী, গেঠেলা, যমানী, দারুচিনি, যৌরী, পিপুল, মরিচ, সোম- 

রাজীনীজ, বড়এলাচি, লবঙ্গ, গজপিপুল, শালপাণী, চাকুলে, অশ্বগঞ্ধা, নিমছাল, বেলছাল, 

রেউচিনি, সোণামুখী, গোক্ষুর, রক্ত চন্দন, গোলাপফুল, পুনর্ণবা, কটক্টী, ভেরেগার মূল, 

বেড়েলা, গুলঞ, দেবদারু, বচ, সোন্দীলের শী, জঙ্গীব্রীতকী, সালসার শিকড় ও অনম্ত- 

মূল; এই সকল দ্রব্য এত্যেকে সঘভাগে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । ইহাকে 

চোয়াইয়া লইলে, তাহাকে চোয়ান মশল্লার জল কহে । চোয়াইতে হইলে উহাদের প্রত্যেকে 

১ তোলা কুট্টিত করিয়া! আট সের জলে একদিন ভিঙ্লাইয়া রাখিয়া পরদিন বকযস্ত্রে চোয়াইয়। 

ছুই সের জল গ্রহণ করিবে | মাত্র! ছুই তোলা ॥ প্রত্যহ ছইবার সেব্য। 

লবঙ্গারদিকাথ । ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীষ ও তৃতীয় যে কোন 

অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু গ্রহণী বা উদরাময় থাকিলে 

প্রয়োগ নিষেধ । 

' 'লবঙ্গাদিকাথ। লবঙ্গ, দারুচিনি, বড় এলাইচ, তেঞপত্র, তেজোবল, তোপচিনি, মৌরী, 
অন্গন্ধা, যষ্টিমধু, দেবদারু, চিরতা, নিমছাল? দারুহপ্রিদ্র। রক্তচন্দন, গোলাপফুল ও রেউচিনি 
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ইহাদের প্রতোকে এক আনা এবং অনস্তমূল অর্ধ তোল! ও পাঁলসার শিকড় অর্ধ তোলা, 

জল ৩২ তোলা, শেন ৮ তোলা। উহাকে চোয়াইয়া লইলে চোয়ান মশল্লার জল কহে। 

চোয়াইতে হইলে উক্ত ৯৬ জবোর প্রতোকে ২ তোল] এবং অনস্তমূল ৮ তোলা ও সালসার 

শিকড় ৮ তোলা, কুট্টিত করিয়া পূর্ধ্বধিন ভিজ্লাইয়া রাখিবে, পরদিন বকষস্ত্রে চোয়াইযা! 
দেড়সের জলগ্রহণ করিবে । 

হালুয়া । ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় প্রবল প্রকোপ ভ্রাস- 
হইলে, অথচ অন্ঠান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ইহা রোগীকে সেবন করিতে 

দিবে, কিন্তু উদ্রাময় বা গ্রহণী বিদ্যমানে সেবন নিষেধ । ইহ] রক্ত পরিষ্কারক 

এবং বল, পুষ্টি, শুক্র, রক্ত ও জীবনীশক্তি বর্ধক । অন্ুপান-_ছুপ্ধ | 
৩ পি সত 

হালুয়া । গগোলাপফুল, সাচিফরাস, রেউচিনি, কলম্বা, ক্গালাদানা, সোণামুখী, তোপচিনি, 

আকরকরা, বাদাম, অশ্বগন্ধ!, দেবদাক্র, শালেমমিশ্রী, বিহিদাঁন1, চাউলমুগরার শাস, অনন্ত 

মূল ও শালসার শিকড় ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, ঘ্বত ৪ তোলা,গব্যহুগ্ধ ৩২ তোল! 

গ চিনি ৩২ তোল।| প্রথনতঃ ছগ্ধের সহিত চিনি গুলিয়া ছাকিয়া লইবে, পরে ঘ্ৃত কটাহে 

পাখিরা যুছু জগ্রি সম্ভাপে জ্বাল দিবে ও ঘৃত পাক হইলে চিনি মিশ্রিত হপ্ধ তাহাতে নিক্ষেপ 

করিবে, অনন্তর কিঞ্চিৎ গাঢ় হইলে চূর্ণ নিক্ষেগ করিবে ৪ বধন দেখিবে জল রহিত হইয়! 

গাঢ় হইছে, তখন নানাইয়া ঘৃতপান্তর রাখিবে। জল পাকিংলে পচিবার সম্তীবনা। 

আর খর পাক হইলে গুণহীন হয়। অতএব সাবধানে পক করিবে। মাতা অর্ধ 

তোলা হইতে এক তোল! । 

: উপদংশ ও ফিরঙ__ত্রক-চিকিৎসা । 
লাক্ষার্দিকাথ । উপদংশরোগে বা কিরঙ্গরে!গের প্রথম ও দ্বিতীয়া- 

বন্থাক্ কুচ.কি ফুলিঘ্া৷ উঠিলে+ এই প্রলেপ কুচ কিতে প্রয়োগ করিবে । 
লাক্ষাদিলেপ। প্রস্ততবিধি ৭৯৫ পৃষ্ঠায় ভ্রুষ্টবা। 

হরীতক্যাঁদি কাথ | উপদংশরোগে বা ফিরঙ্গরোগের প্রথম ও 

দ্বিতীয়্াবস্থায় কুচ.কি কুলিয়া উঠিলে ও তাহার সহিত জর, কে।ছবন্ধতা প্রভৃতি 

উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ককাথ বেগীকে সেল করিতে দিবে । 

হরীতক্যাদি কাখ। প্রন্তৃতবিধি ৭৯৬ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য। | 

বালী বসাইবার জন্য গঙ্ধবিরজার প্রলেপ অথব। মধু ও চুণ মিশ্রিত করিয়! 

প্রলেপ দেওয়া যায় । তছুপরি তিপি বা মপিনার পুব্টিণ দিলে আরও তাল 
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হয়। তিপির পুল্টিসে পাকীাইবার এবং বসাইবার উত্তয় শক্তিই বর্তমান,-- 
যেটা পাকিবার পাকে ওঘেটী বসিবাঁর বসে। তিসি খোলায় করিয়া 

আগুণে অল্প ভাজিয়া গরম থাকিতে চর্ণ করিয়া জল মিশ্রিত করিবে 

ও পুনর্ধার আগুণে গরম করিয়া বন্ত্রধণ্ডের একপ্রান্তে স্থাপন পুর্বক 

অন্য প্রান্তঘারা আহৃত করিয়া বাগীর উপনে রাখিস! বন্ধন করিবে? পুল্টীস 

ঠাণ্ডা হইলে, পুনর্বার আর একটা প্রস্থত করিব প্ররূপে লাগাইবে, এইরূপে 

যাবৎ না বসে বা পাকে, তাবৎ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ কর! কর্তবা। পুল্টিসে 

ফোড়া পাকে, চতুপ্পার্স্থ পৃঘ ও ক্রেদ একস্থানে সঞ্চিত হয় এবং ফোডার 
উপরিস্থ চর্ম পাতল! হয়। এমন কি অনেক ম্থলে পুলটাপের গুণে অনেক সময়ে 

অন্যাগ্ত ফোড়। স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়া ষার। কিন্তু চামড। পুরু হইলে, অনেক 

সময় বিদীর্ণ হইতে বিলন্ব হয় বা বিদীর্ণ হয় না। কিন্তু ফিরঙ্গজনিত বাগী 

স্বয়ং বিদীর্ণ হওয়া দূরে গাকৃক সহজে পাকেই নাঞ্ সুতরাং স্বয়ং বিদীর্ণ 

হইবে, এই জন্য অপেক্ষ! কর! শ্রেয়ঙ্গর বা বুদ্ধিমানের কার্ধ্য নহে। এ অবস্থায় 

অন্ত্র-চিকিৎসাঁর আশ্রয় গ্রহথই কর্তব্য, কারণ বিলম্বে মধ্যস্থ রস বা পুয গা 

হইলে অন্যদ্রিকে গমন করে ও নাশী'হর। পুলটাসের কার্ধ্য প্রলেপ দ্বারাও 
হইতে পারে, যে, সকল দ্রব্য সাধারণতঃ পিচ্ছিল, তাহ। বাটিয়া একটু ঘ্বত 
মিশিত করত নরম কলার পাতার রাখিয়া গরষ করিয়া পুনঃপুনঃ প্রলেপ 

দিলেও ফোড়া পাকে,-চতুর্দিকস্থ পৃষ একত্র হয় ও স্বয়ং বিদীর্ণ হর। 
মাষকলাই, খেসাবীর দাইল, শিমুলের ছাল, বেড়েলার পাতা, পুইগাছের 

পাতা ও ত্বৃুত, লাল *জবাফুল, ঠেঁভুল ও দত, তোকমারি এবং অন্যান্য যে 

সকল দ্রব্য পিচ্ছিল, তাহাদেরই এ সকল গুণ আছে। ফোড়ার চতুর্দিকে 
প্রলেপ দিবে, কিন্তু মুখে দিবে না, মুখে ফোঁড়া বিদীর্ণ হওয়ার ওঁধধ একটু 

পুরু করিয়া লাগাইবে। শিষুলের কাট। ঘনিয়া ফোড়ার মুখে লাগাইলে, 

ফোড়। ফাটিয়া যায়, গোরুর দাত ঘপিয়! লাগাইলে খুব শীত্র ফাটে? পাররার 

টাটকা বিষ্ঠা, খেসারির দাইলবাট। প্রভৃতির ও ফোড়া বিদীর্ণ করিবার শক্তি 

আছে। অনন্তর বিদীর্ণ বা অস্ত্র করা হইলে, নিম্বঘ্বত স্প্ম ও পরিষ্কার 

বন্ত্রধণ্ডে মাধাইয়া ক্ষতমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া পুথক্ বন্্র দ্বার! বাদ্ধিয়া 

বাখিবে। এইরূপে ক্ষত শুষ্ক না হওয়] পর্য্যন্ত দিনে ছুইবার নিমপাতা পিদ্ধ 
৪৭ 
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জলে ক্ষত ধৌত করিবে ও নিন্বঘ্ৃত বন্ত্রথ্ডে মাখাইয়া তন্দার1 ক্ষতস্থান 

বান্ধিয়া রাখিবে। 

উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে- ভ্বর-চিকিৎসা | 

ভূনিম্বাদিকাথ | বাতিক, পৈত্তিক, গ্লৈশ্মিক? সান্নিপাতিক ব1 রক্তজ 

উপদংশে কিম্বা ফিরঙ্গরোগের প্রথম বা দ্বিতীত্র অবস্থায় ক্ষত বা পীড়কাঁজনিত 

জ্বর প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই কাথ সেবন করিতে দ্বিবে, ইহা সেবনে 

ফিরঙ্গজনিত জ্বর বিনষ্ট ও ক্ষত শুষ্ক হয়ঃ কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হয় না। 

ভূনিম্বাদি কাথ। চিরতা, বাঁক ছাল, কটুকী, পল্তা, হ্রীতক্কী, আমলা, বহেড।। 

রক্তচন্দন ও নিমছাল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে ২ ভোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা ॥ 

অম্বতাদিক্কাথ | বাতিক, পৈত্তিক, সান্সিপাতিক ও রক্তজ উপদংশ- 

রোগে অথব! ফিরঙ্গক্জেগের প্রথম ব1 দ্বিতীয় অবস্থায় ক্ষত বা পিড়কাজনিত 

জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে, ইহ ব্রণ- 

রোপক এবং ক্ষত সংশোধক, কিন্ত ফির্গ-বিষ নষ্ট করিতে সক্ষম নহে। 

অমুতাদি কাথ। প্রস্ততবিধি ৭০১ পুষ্ঠায দ্টুবা। 

দুরালভাদিকাথ | বাতিক, পৈত্তিক গ্লৈষ্সিক সামিপাতিক ও বুক্তজ 

উপদংশরোগে কিন্বা ফিরক্গরোগের প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থার বিভিন্ন বর্ণের 

পিড়কা বা! ক্ষতজনিত জর প্রকাশ পাইলে, এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে 

দিবে। ইহ দ্বারা জর নষ্ট হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হয় ন| | 
ছুরালভাদি কাথ। ছুরাভা, ক্ষেতপা পড়, প্রিয়ঙ্কু, চিরতা, বাসক ও কটুকী, এই সকল 

ভ্রব্য সমভাগে মিকিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। 

ফিরঙ্গরোগে_ আমবাত-চিকিৎসা । 

অমৃতাগুগ্গুলু । ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় সর্বাঙ্গে বা স্থানে- 

স্থানে পিড়ক। কিন্ব। তৃতীয় অবস্থায় গাত্রে স্ফোটক বা তজ্জনিত ক্ষত প্রকাশ 

পাইলে অথবা সেই ক্ষত শুষ্ক হইলে, যদি রোগীর গ্রন্ধিস্থলে অসহা বেদনা ব 

ফুল৷ প্রকাশ পায়, তাহ! হইলে এই ওষধ রোগীকে উষ্জজলসহ সেবন 

করিতে দ্রিবে। ইহ। সেবনে রক্ত-গুদ্ধি হয় এবং সন্ধিগত বেদনা প্রশমিত 
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হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ সহজে নষ্ট হয় না; পক্ষান্তরে ফিরঙ্গ-বিধ শরীরে 
বর্তমান না থাকিলে, কখনই তজ্জনিত আমবাত হয় না। এই জন্ত রস চূর্ণ 

বা! মশল্লার জলের সহিত এই গঁধধও এক বেলা] প্রয়োগ করা উচিত | 
পুনঃ পুনঃ প্রর়োগ করিয়। দেখা গিয়াছে, ফিরঙ্গজনিত আম্বাঁতে কেবলমাত্র 

এই ওঁষধ প্রয়োগ করিলে, তদ্দারা সামঘ্িক উপকার হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ 
নষ্ট হয় না। গুগ.গুনু, মশল্লারজল ও রস-চুর্ণ, তিনটী ওবধই স্বতাঁবতঃ 

বিরে5ক, সুতরাং ধিবেচনাপূর্ধবক প্রয়োগ করিবে । কোষ্ঠ-কাঠিন্ত অবস্থায়ই 
ইহারা সমধিক উপকারী । 

অনৃতাগুগগুলু। প্রস্তর তবিধি ৫৯৯ পৃষ্টায় দষ্টবা। 

কৈশো রকগুগ্গুলু | ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় গাত্রে বিবিধবর্ণের 

পিড়ক। এবং তৃতীয় অবস্থায় স্ফোটক বা তজ্জনিত ক্ষত প্রকাশ পাইলে, কিন্বা 

পিড়কা, স্ফোটক বা ক্ষত নাথাকিলে, যদি গহিস্থল স্দীত ও বেদনাবিশিষ্ট 

হয়, তাহা হইলে, এই ওঁধধ রোগীকে উঞ্ণচজলসহ সেবন কবিতে দিবে। 
অমৃতা গুগ.গুনুর ন্যাঁয় ইহা রসচর্ণ ব। মশল্পার জল সেবনের সঙ্গে প্রত্যহ এক- 

বেল। প্রয়োগ করিবে । 

কৈশোরক গুগগুলু। প্স্ততবিধি ৭০২ পৃষ্ঠায় উরষ্টব! | 

যোগরাজগুগ্গুলু। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীর বা তৃতীয় অবস্থার 

যাবতীয় লক্ষণ ত্রাস পাইলে অথচ গ্রন্থিস্থলে বেদনা ও ফুল! লক্ষিত হইলে, 

এই ওুঁষধধ উষ্ণ জলরসহ রোগীকে অযৃত।গুগ গুলুর স্ায় প্রতিদিন একবেলা 

রস-চুর্ণ বা মশল্লার জল সেবনের সঙ্গে সেবন কাঁরতে দিবে। 

ঘোগরাজ গুগগুলু। প্রস্ততবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় রষ্টবা। 

মহাপিগুতৈল | ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় গান্রে 

পিড়ক1 ব! স্ফোটক কিন্বা তজ্জনিত ক্ষত প্রকাশ পাইলে অথবা ওবধ দ্ধান্বা 

তাহা হাস হইলে এবং সন্ধিস্থলে বেদনা ও ফুল! বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল 

রোগস্থানে প্রতিদিন ২৩ ঘণ্ট1 মালিশ করিয়া উত্ণজলদ্বার1 ধৌত করিবে। 

মহাপিও তৈল। প্রস্ততবিধি ৭১৭ পৃষ্ঠায় দরষ্টখ্য। 



৮৭৬ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা। 

ফিরলরোগে__পিড়কা ও কুষ্ঠ-চিকিসা | 

 চাউলমুগরারতৈল | ফিরঙ্গরোগের তৃতীয় অবস্থায় কুষ্ঠরোগের 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং পৈতৃক ফিরঙ্গে সন্তান-সম্ততির নানাপ্রকার 

চর্মরোগ ও কুষ্ঠের লক্ষণ লক্ষিত হইলে, এই তৈল পানে ও মর্দনে মহোপ* 

কার সাধিত হয়। ইহা ফিরঙ্গ-বিষ নাশ করিতে সক্ষম। যে সকল 

চ্দমরোৌগ ও কুষ্ঠ অন্তান্ত ওষধে আরোগ্য হয় নাই, তাহা এই তৈল পানে 
ও মর্দনে আরোগ্য হইতে দেখা গিয়।ছে । বেস্থলে রোগী প্রকৃত রোগ (ফিরঙ্গ) 

গোপন করিয়াছে, সেই স্থলেই ইহ। ম্ধনে আশ্র্যয ফল পাওয়। গিয়াছে, কেবল 

ব্যাধিত স্থানে মালিশ করিলে ব। লাগাইলেই চলে । নিয়মস্থ রহিয়। ইহা পান 

ও মর্দন করিলে, কুষ্ঠরোগ পর্য্যস্ত আরোগ্য হয়। মাত্রা--৫ ফোট। হইতে 
৯৫ ফোটা । ছুইবেল সেব্য। অন্ুপান-_উষ্ছুগ্ধ । 

বৃহ মরিচাদিতৈল ৷ ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় অবস্থায় গাত্রে পিড়কা 
বহির্থত অথব। তৃতীয় অবস্থায় নানাপ্রকার চর্মরোগ বা কুষ্ঠরোগের লক্ষণ 

প্রকাশ পাইলে এই তৈল রোগীর সব্ধাঙ্গে, মালিশের এবং গরম জলে স্নানের 

ব্যবস্থা করিবে । ইহা ঘেমন রক্ত-দেষ নাশক, তেমনি চর্মঈগত নানাবিধ 

রোগ ও কুষ্ঠ-ব্যাধি-বিনাশক | চিকিত্সক শিরোমণি ৬ন্বগাঁয়'গঙ্গাপ্রসাদ ষেন, 
তদীয় ভ্রাতা অন্নদাপ্রসাদ সেন ও স্ব্গায় কালী প্রসন্ন সেন মহোদয়গণ এসকল 
অবস্থায় এই তৈলই ব্যবস্থ। করিতেন। 

বৃহৎ মরিচাপিতৈল। সর্নপতৈল ১৬ সের। যথাবিধি মুচ্ছণ পাক করিবে। গোমুত্র ৬৪ 

সের। কক্ষদ্রব)-_মপ্লি, তেউড়ী মূল, দক্তীমূল, আকন্দ-ক্ষীর, গোময়-রস (গ্রোবরের-রস ), 

দেবদারু, হিজরা, দারুহ্রিজা, জটামাংসী? কুড়, বক্তচন্গন, বিশালা (রাখালশশা ), শ্বেত- 

করবীর মূল, হরিতাল, মনঃশ্িলা, রক্তটিতারমূল, লাঙ্গলী, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেরবীঞ, শিরীষছালঃ 

ইন্দ্রযধব) নিমছাল, দাঁড়িমঘাল, সীজেরক্ষীর, গুলঞ্চ, মোন্দালের শাস, ডহরকরঞ্র-বীজ, মুখা, 

থপিরকাষ্ঠ, পিপুল, বচ ও লতাফটুকী, এই সকল ত্রব্য প্রত্যেকে * তোলা ও কাঠ-বিষ ১৬ 

তোলা; সমস্ত একত্র কুটিত করিয়৷ তৈলে প্রদান পূর্বক গোমুত্রসহ পাক করিবে। পাক 

শেষ হইলে ছাফিয়! লইবে। 

ফিরঙ্গরোগে- পক্ষাঘাত-চিকিৎসা । 

প্লাশাদিবটা | কফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয়াবস্থায় পক্ষাঘাভের 



উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা । ৮৭৭ 

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই উধধ প্রতিদিন জলসহ সেবন করিতে দিবে । বরি- 

শালের প্রবীণ চিকিৎসকেরা এই অবস্থায় ইহা প্রায়শঃ ব্যবস্থা করেন। 

পলাশাদিবটী। হিঙ্গুলোখ পারদ ৮ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা একত্র কঞ্জলী করিয়া 

পলাশবীজের ক্কাথে ৩ দিন ভাবন] দিয়া তাহাতে শোধিত কুচিলা-বীজ চূর্ণ ১ তোলা মিশ্রিত 

করিবে। বটা ৪ রতি বা€ রতি। 

ংসাদিঘধত। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় অথব] তৃতীয় অবস্থায় শরীরের 

কোন অংশ অপাড় অথব। শুষ্ক হইলে অর্থাৎ পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, এই ঘ্বত ব্যাধিতন্থানে যথারীতি ২1৩ ঘণ্টা মর্দন করিতে দিবে। 

সব্ধিস্থল স্ফীত ও কোন স্থান অসাড় বোধ হইলে, এই দ্বত মর্দানে, সমধিক 

উপকার হয়। বরিশালের বিজ্ঞ চিকিৎ্সকগণ ইহা বাতরোগে মহোপকারী 

বলি! প্রায়শঃ ব্যবস্থ। করেন । 

হংসাদি ঘৃভ। প্রস্তৃতবিধি ৬১৩ পৃষ্ঠায় রষ্ব) | 

বিষতিন্দ্ুকতৈল | ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় রোগীর 

সন্ধিস্থলে বেদনা অথব! শরীরের কোন অঙ্গ অসাড় বোধ হইলে, এই তৈল 

মর্দন কথিতে দিবে,। ২।৩ ঘণ্টা মালিশ করিয়া উষ্ণ জলদ্বার1 স্বেদ প্রদান 

করিলে সমধিক উপকার হয়। 

বিষতিন্দুক তৈল। প্রস্ততবিধি ৭১০ পৃষ্ঠার দ্রষ্টবা। 

ফিরঙ্গরোগে_ যন্ষমা, কাস ও হদ্রোগ-চিকিশুসা | 
পঞ্চতিক্তঘ্ধত। ফিরঙ্গরোগের তৃতীয় অবস্থায় ফুস্ফুস্ আক্রান্ত 

হইলে ও যক্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ কাস, অন্প জর, শ্বাস ও পার্খ- 
বেদনা প্রভৃতি উপস্থিত হইলে, এই দ্বত রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। ইহা! 

নানাবিধ বাত, পিত্ত এবং ক্ষতনাশক ও রক্তশোধক | উপদংশে রক্ততুদ্ধির 

জন্য ইহা প্রয়োগ করা যায়। অন্কুপান-_-উষ্তহুদ্ধ | 

পঞ্চতিক্ত ঘ্বৃত। প্রস্ততবিধি ৪৬৮ পৃষ্ঠায় দষ্টবা। 

পঞ্চতিক্তত্বতগুগ্গুলু । ফিরঙ্গরোগেন তৃতীয় অবস্থায় ফুস্ফুদ্ এবং 

শৃংপিগ আক্রান্ত হইলে, কাস ও খগ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে? এ 



৮৭৮ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা | 

অবস্থায় এই ঘ্বত অত্যন্ত উপকারী। পঞ্চতিক্তত্ৃত দ্বারা বিশেষ উপকাঁর বা 

কোষ্ঠশ্ুদ্ধি না হইলে, ইহ প্রঞোগ করিবে । ইহাতে নানাবিধ বাত 
ও পিত্তজ ব্যাধি বিনষ্ট এবং সর্বাঙ্গগত ক্ষত শুষ্ক ও রুক্ততুদ্ধি হয়। অনু- 
পাঁন--উষ্ছুপ্ধ । 

পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্গুলু | প্রস্তত,বব ৭০৮ পুষ্প্র ডষ্টব)। 

সি & 

ফিরঙ্গগোগে-উদ্রামঘ-চিকিৎস। 

বৃহ পীযুষবল্লারস | ফরঙগরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীর অবস্থায় উদ্দরা- 

ময় বা গ্রহণী প্রকাশ পাইলে? এই ওষধ মুখার রস ও মধুসহ সেবন করিতে 
দিবে । ইহাতে ফিরঙ্গ-বিষও কিয়দংশ নষ্ট হর। 

বৃহৎ পীব,ষবল্লী। প্রস্ততবিধি ৩৪১ পৃষ্ঠায় দ্ষ্টব্য। 

গ্রহণীশার্দুলরস | কিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থার উদররাঁময় 

বা গ্রহণী প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ রোগীকে যুথার রস ও মধুসহ সেবন 

করিতে দ্িবে। ইহাতে রক্তদুষ্টি এবং ফিরঙ্গ-বিষও কিরদংশে বিনষ্ট হয়। 

গ্রহ্ণীশার্দ,লরস। পারদ ১ তোলা, গপ্ধক ১ তোলা ও স্বণ ভগ্ম * আনা এবং জবঙ্গ 

মিমপাতা, জাতীফল, জৈতী, ও ছোট এলাইচ$ ইহাদের প্রত্যেকে ২ ৫তালা। প্রথমতঃ স্বর্ণ 
ভম্ম পারদসহ মর্দন পূর্বক তাহার সহিত গন্ধক মিশ্রিত করিয়া কচ্ছ্বলী করিবে, গরে অন্য।? 

চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া! জলদ্বার৷ ম্দনপুর্বীক ঝিনুকের ধধো রাখিরা মুক্তিকাপিত্ত ও শক্* করিগা 

ঘুটের অগ্রিতে পুটপাক করিবে। বখন মুষার বহি ভাগ রক্তবর্ণ দুষ্ট হইবে, তখন পাক পিদ্ধ 

হইয়াছে বুঝিতে হইবে |. মাত্রা ৫ রি । 

ফিরঙ্গরোগে-_ শিরঃপীড়া, মুচ্ছণ ও টানি | 
বৃহৎ ছাঁগলাগ্যঘত | ফিরঙ্গরোগে মৃঙ্ছাঃ আক্ষেপ বা শিরোরোগ 

প্রকাশ পাইলে, এই ঘ্বত রোগীকে উঞ্ণ ছুপ্ধপহ সেবন করিতে দিবে। 

বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত| প্রস্ততবিধ ৬১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টবা। 

মহাচৈতনঘূত। ফিরঙ্গবোগে মৃঙ্ছা, আক্ষেপ বা শিরঃগীড়া প্রকাশ 

পাইলে) এই দ্বৃত রোগীকে উষ্ণ ছুপ্ধপহ সেবন করিতে দিবে । 
মহাঁটৈতস স্বৃত | প্রস্তুতবিধি ৬৪৭ পৃষ্ঠ)য় দরষ্টবা। 



উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চি্ষিৎস| | ৮৭৯ 

মহালক্ষরীবিলাণ (নারদোক্ত )। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বাঁ তৃতীয় 

অবস্থায় যরু২ অত্যধিক গীড়িত ও তজ্ন্য পালা দাস্ত হইলে হথচ শিরং- 

পীড়া ও মৃদ্ছরণ প্রকাশ পাইলে, দ্বতের পরিবর্তে এই গুধধ ব্যবস্থা করিবে | 
কারা এ অবস্থায় ঘ্ৃত সহা হর না। অক্ুপান-পানের বুস এবং মধু। 

মহালক্ষীবিলাস (নারদোক্ত)। প্রস্ত তবিধি ৬০৬ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য 

ফিরঙ্গরোগে- বৃদ্ধিচকিৎসা। 

দক্তীঘৃত। ফিরঙ্গরোগের প্রথম ব। দ্বিতীয় অবস্থায় অণ্ডকোষ হৃদ্ধি- 

প্রাপ্ত হইলে, এই দ্বত রোগীকে উষ্ণছৃপ্ধহ পেবন করিতে দিবে । ব্রত অর্থাৎ 

বাগী হইলেও ইহ! প্রয়োগ করা যায় ও সমধিক উপকার হয়। * 

দন্তীধত। প্রস্ত তবিধি ৭৯১ পৃষ্ঠার এষ্টন্য। 

. শতপুষ্পাদিঘ্বত। ফিরঙ্গরোগের দ্বিভীর বা তৃতীয় অবস্থায় অণ্- 

কোষ বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হইলে, এই নত নোগাকে সেবন করিতে দ্িবে। 

শত পৃষ্পাণ ঘত। প্রন্ততবিপি ৭৯৯ পৃষ্ঠায় উষ্টব্য। 

উপদংশ ও ফিরঙগরে [গে-পথ্য | 

উপদৎশ ও ফিরগগরোগে পুরাতন শালিভগুলের অন্ন, লুচি, রুটী, যবমণ্ড, 

বুট ও মুগের ডাইল এবং পল্তা, পটোল, কচিযুলা, আনু; বেগুণ, থোড়, 
মোচা, ডুমুর? কাচকলা, কপি প্রতি দ্রব্যের ঘতপক্ষ ব্যঞ্জন রোগীকে পথ্য 
দিবে । এই রোগে*তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্য অর্থাৎ উচ্ছে, করল], বেতাগ্র, নিম্ব- 

পত্র ও সেফালিকা পত্র প্রভৃতি স্থুপথ্য ৷ এতদ্বাতীত শঙ্জিনাশাক, পুনর্ণবাশাক, 
ঘ্বত, ছুপ্ধ; যব্মণ্ড, ছাগ বা মুরগীর মাংনের ঘুষ, মধু ও কুপের জল, এই উভয় 

রোগে উপকারী । ফিরঙ্গ ও উপদংশের সর্বাবস্থায় তরকারী ঘ্বতপক্ক হইলেই 
তাল হয়। কিন্তু ফিরঙ্গে যরুৎ অত্যপ্ধিক্ক পীড়িত ও তজ্জন্য পাতলা দাস্ত 

হইলে, ঘ্বৃত ব1 দ্বৃতসংযুক্ত ব্যপ্তরনাদি সহ্ হয় না। তৈলপনক্ষ ব্যপ্তন, তৈলমর্দন, 

গুরুপাক দ্রব্য অর্থাৎ যাহ! সহজে হজম হয় না, অক্পদ্রব্য, দধি, ঘোল, 

মিষ্টদ্ব্য বিশেষতঃ গুড়, এই সমস্ত ফিরঙ্গ ও উপদংশরোগে পরিত্যাগ 

কর কর্তৃব্য। ফিরুঙ্গ ও উপদংশরোগে জর বিদ্যমান থাকিলে, মধ্যান্ছে অন্ন বা 



৮৮০ আয়ুরেরবিদ-শিক্ষা | 

রুটী এবং রাত্রিতে লঘুপাক দ্রব্য অর্থাৎ যবমণড: প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। 
এতঘ্বযতীত সঙ্গম, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, মল-মুত্র।দির বেগ-ধারণ ও 
শারীরিক পরিশম ফিরঙ্গরোৌগে এককালে পরিত্যাজ্য । 

গলগণ্ডানদদিরোগ-চিকিৎসা। 
ধলগণ্ডের সাধারণ লক্ষণ | গলদেশে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ অগওকোষবৎ 

যে দৃঢ় শোথ লম্ষিতভাবে অবস্থান করে; তাহ।কে গলগণ্ড কহে। 
বাতিক গলগণ্ডের লক্ষণ । বাতিক গলগণ্ড স্থচীবিদ্ধবৎ বেদনান্থিত 

ও কৃষ্ণবর্ণ শিরাজালে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে এবং এ গলগণ্ড কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ 
ও কঠিন লক্ষিত হয় এবং উহা! ক্রমশঃ অর্থাৎ দীর্ঘকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও 
কদাচিৎ পাকিয়া থাকে ; পরন্ত উহাতে রোগী মুখের বিরসতা, তালু ও 

গলদেশ শুষ্কপ্রায় অন্ুতব করে। 

শ্ৈপ্মিক গলগণ্ডের লক্ষণ । ্লৈম্মিক গলগণ্ড, ভারযুক্ত ও শরীরের 
তুল্য বর্ণবিশিষ্ট, শীতল এবং আকারে রহ লক্ষিত হয় ও উহা চুলকাইতে 

ইচ্ছা হয়। এই গলগণ্ড দীর্ঘকানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় 'ও দরীর্ঘকাঙ্গে পাকিয়া থাকে 

এবং কদাচিৎ উহাতে বেদনা প্রক(শ পায়। এই রোগে রোগী মুখের মধুরতা, 
তালু ও গলদেশ কফদ্বার] লিগ প্রায় অন্ুতব করে। 

মেদে।'জ গলগণ্ডের লঙ্গণ | যেদোজনিত গলগণ্ড স্লিপ, ভারবুক্ত, 

দর্ন্ধ ও অল্প বেদনাধুক্ত, পাঁুবর্ণ এবং লাউর ন্তায় লম্বমান হয় ও তাহা 
চুলকাইতে ইচ্ছা! জন্মে, উহার মূলভাগ আকারে ছোট থাকে, পরস্ত শরীবের 
বৃদ্ধির সহিত উহার বৃদ্ধি ও শরীরের ক্ষয়ের সহিত উহ্বারও ক্ষয় হইয়া থাকে । 

এই রোগে রোগীর মুখে স্নিগ্কভাব ও গল-নলীতে সর্বদ| শব্দ হয়। 

গলগণ্ডের অসাধ্য লক্ষণ । গলগণ্ড এক বৎসরের অধিক কাঁল- 

জাত হইলে এবং রোগী কষ্টের সহিত শ্বাস প্রশ্বাস করিলে ও তৎসক্ষে অরুচি, 

দুর্বলতা এবং স্বরতঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ বিদামান থাকিলে, তাহার রোগ 

অসাধ্য। 



গলগণ্ডাদিরোগ-চিকিৎসা । ৮৮১ 

গগুমালার লক্ষণ |" বাহু-মূল, ঘাড়, গল! বা কুচ কিতে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ 

বদরের ন্যায় কিম্ব। আমলকীর গ্ঠায় যে বহুপংধক গ্রন্থি, মালার সর্ূশ প্রকাশ 
পায় এবং দীর্ঘক[স পরে ঈবহ পাকে, তাহাকে গণ্ডমালা কহে। 

অপচীর লক্ষণ | গগ্মালার গ্রস্থি-সযুহের মধ্যে কোনও কোনও গ্রন্থি 

পাকে ও তাহ! হইতে আব হয়, কতকগুলি লুপ্ত হয় ও কতকগুলি নৃতন 

আকার ধারণ করিয়া উখিত হয় এবং দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অবস্থান করে, 

এই অবস্থায় তাহাকে অপচী বলা যায়। 

অপচীর সাধ্য ও অপাধ্য লক্ষণ | নাসাআজাব, পার্খশূল, কাস, জবরঃ 
বমণ প্রহ্থতি উপদ্রববিহীন গ্রপচীরোগ সান্য এব? এী সমস্ত উপদ্রবসক্ত 
অপচী অসাধ্য। 

গ্রন্থির লক্ষণ । বাতাদিদোৰ কুপিত হইয়া মাংস, রক্ত, মেদ ও 

শিরাকে দৃবিত করিয়! গোলাকার উন্নত গ্রন্থিবৎং শোথ উৎপাদন করিলে, 

তাহাকে গ্রন্থি কহে। গ্রন্থি পাচ প্রকার যথা-বতজ, পিশ্তজ, শ্রেম্মজ, 

মেদোজ এবং শিরাজ গ্রন্থি । ৃ 

বাতিক গ্রন্থির লক্ষণ | বাতিক গ্রন্থিরোগে আকর্ষণ, ছেদন, স্ুচী- 

দ্বারা বিদ্ধপ্রায় অনুভব এবং মন্থন ও বিদারণবৎ বেদন। হয়, এ গ্রন্থিগুলি 

কষ্চবর্ণ, কোমল ও বস্তিবৎ বিস্তারিত হয় এবং বিদীর্ণ হইলে, স্বভাবিক বক্ত- 

স্রাব হইয়] থাকে । 

পৈভিক গ্রন্থির লক্ষণ | পৈত্তিক গ্রন্থি রক্ত বা গীতবর্ণ লক্ষিত হয় 

এবং উহাতে অত্যন্ত দাহ, অত্যন্ত তাপ বিদ্যমান থাকে, শূঙ্গদ্বার1 চুষণবৎ 

বেদনা ও জাল! হয় ও অগ্রিদগ্ধ স্থানের ন্যায় এস্থান পাঁকিয়। থাকে এবং উহা 

বিদ্ধ করিলে অত্যন্ত দুষিত কাল রক্ত বহির্গত হয়। 

শ্লৈথ্িক গ্রন্থির লক্ষণ | শ্নৈশ্মিক গ্রন্থি শীতল; স্বাভাবিক বর্ণযু্ত 
পাষাণবৎ কঠিন এবং অল্প বেদনা ও অত্যন্ত কণুযুক্ত হয়, পরন্ত বিলম্বে 

বৃদ্ধি পায় এবং বিদীর্ণ হইলে শুক্লবর্ণ গাঢ় পৃ নির্গত হয়। 

মেদোজ গ্রন্থির লক্ষণ | মেদোজ গ্রন্থি ্রিপ্ধ, বৃহৎ, কও ও বেদনা যুক্ত 

৪৮ 



৮ আয়ুর্ধ্বেদ-শিক্ষা । 

হয় এবং শরাবের বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধি হয় ও শরীর হাস হইলে, গ্রন্থিও হাস 

পাইতে থাকে; পরস্ত বিদীর্ণ হইলে, তিল-চুর্ণ বা স্বতের সায় মেদঃআাব 
হইয়া থাকে। 

শিরাজ গ্রন্থির লক্ষণ । বলবান্ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ বা অতিরিক্ত 

ব্যায়াম হেতু ছুর্বল ব্যক্তির বায়ু প্রকুপিত হইয়! শ্রিরাসমৃহকে আকৃষ্ট, 
সঙ্কুচিত, শোৌধিত এবং সংহত করিয়। শীঘ্বই উন্নত এবং গোলাকার গ্রন্থি 

উৎপাদন করে, তাহাকে শিরাঞ্জ গ্রন্থি কহে। এই গ্রস্থিতে যদি বেদনা 

থাকে, তাহা হইলে উহা! কষ্টসাধ্য, এবং যদি বেদন1! না থাকে অথচ 

স্থির ও বৃহৎ হয়, তাহ| হইলে, উহ অপাধ্য, এতদ্বয তীত মর্শস্থবান জাত 
শিরাজগ্রন্থি রোগও অনাধা। 

অর্ববদের সংপ্রাপ্তিপুর্ববক সামান্য লক্ষণ। কুপিত দোষ রক্ত ও 
মাংসকে দূষিত করিয়া দেহের কোনও স্থানে গ্রন্থি অপেক্ষা বৃহৎ, গোলাকার, 

স্থির অথচ অল্প বেরনাধুক্ত মাংসের উচ্চত! সম্পাদন করিলে, তাহাকে অর্ব,দ 

কছে। ইহার মূল বৃহৎ ও গাঢ হয়, পরন্ত বিলম্বে বৃদ্ধি হয় ও পাকে ন1। 

অর্বৰ দের বিশিষ্ট লক্ষণ | বাতিক, পেত্তিক, শ্রৈম্মিক,রক্তজ,মাংসজ, 

এবং মেদোজ এই ছয় প্রকার অর্ধ,দ উৎপন্ন হয়; তনাধ্যে বাতাদি দোষ 
জনিত অর্ব,দে খাতঙ্জাদি গ্রন্থির লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ বাতিক গ্রস্থির 
ন্যায় বাতিক অর্বদের লক্ষণ, পৈত্তিক গ্রন্থির ন্যায় পৈত্তিক অর্ধ,দের লক্ষণ, 

গ্নৈন্মিক গ্রন্থির ন্যায় খ্নৈম্মিক অর্ন,দের লক্ষণ এবং মেদোজ গ্রন্থির ন্যায় 
মেদোজ অর্ব,দের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। 

রক্তার্ৰ দের ল্ক্ষণ। কুপিত দোষ রক্ত ও শিরাসমূহকে সদ্ুচিত 

এবং সংহত করিয়া অল্পপাক ও জ্রাবযুক্ত মাংসপিগ্ড উৎপাদন করিলে, এ 

মাংদপিগু মাংসাদ্ছুর দ্বার। পরিবৃত হইয়া অতি শীঘ্র বর্ধিত হয়; অথবা পরি- 

ণামে উহা হইতে সর্বদ। দুষিত রক্ত আব হয়, ইহাকে রক্ঞার্বদ কহে? এই 

রোগ অনাধ্য, রক্তার্ব,দে রক্ত-ক্ষয় হইলে, রোগীর শরীর পাগুবর্ণ হয়। 
মাংসার্বর দের লক্ষণ। ুষ্ট্যাঘাতার্দি জন্য কোনও অঙ্গ পীড়িত 

হুইলে। মাংস ঘু'বত হইয়া বেদনা রহিত: শিগ্ধ, শরীরের সমান বর্ণযুক্ত পাষাণ- 
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খণ্ডের ন্তায় অথচ সচল গ্রন্থি শোথ উৎপাদন করে ; ইহাকে মাংসার্ব,দ 
কহে, ইহা! পাকে না। মাংসাণী ব্যক্তির মাংস দুষিত হইলে, মাংসাব্ব,দের 
মূল গাঢ় হয়। 

অর্ব দের অপাধ্য লক্ষণ । বাতজাদি সাধ্য অব্বদের মধ্যে থে 

অর্বদ হইতে সর্বদা আব হয় এবংবে অর্ধ,দ মর্খ-স্থানে ব! শ্রোত্রাদির 

(নাসা বা কর্ণরন্ধ, প্রভৃতির ) মধ্যে উৎপন্ন হয় অথবা যে অর্ধ,দ অচল, তাহা 

অসাধ্য । একটী অর্বদ উৎপন্ন হইলে, তাহার উপরে যদি আর একটা 

অর্ধদ প্রকাশ পায়, তাহ! হইলে সেই অর্ব,দকে অধ্যর্বদ কহে; একক্রই 
হউক বা ক্রমানবয়ই হউক, ছুইটা অর্ধ,দ সংলগ্ন হইয়া উৎপন্ন হইলে, উহাকে 
দ্বর্বদ কহে, উহাও অপাধ্য। 

অব্ধদরোগে কফ ও মেদের আধিক্যঃ দোষের গ্থিরতা এবং গ্রন্থির 

কাঠিন্ত হেতু স্বভাবতই সর্বপ্রকার অর্ব,দ প্রায়শঃ পাকে না। 

গলগণ্ডাদিরোগ-চিকিৎস|-বিধি | 

বায়ু, শ্লেম্বা ও মেদ দুষিত হইথা গলদেশ ও মন্যানয়কে (ঘাড়ের দুই পার্শ্ব) 
আশ্রয় করিয়া বায়, কফ বা মেদের লক্ষণযুক্ত অণ্ডকোঁষবৎ শোথ উৎপাদন 

কৰিলে, তাহাকে গলগণ্ড কহে। ফলত; দৃধিত বায়ু, চুঁদু ষিত গ্রেক্সা বা মেদ 

দ্বারা গলদেশে লন্বম(ন শোথ হইলে, গলগণ্ড রোগ উৎপন্ন হয় । গলগণগুত্রিবিধ, 

বাতিক, গ্লেম্মিক ও মেদোজজ। ত্রিবিধ গলগণ্ডে বাভাদি দোষতেদে “থক্ লক্ষণ 

প্রকাশ পাইয়া থাকে ।* পৈত্তিক গলগণ্ড দেখিতে পাওয়া যায় না। 

মেদ 'ও কফ প্রকুপিত হইয়া বাহুমুলঃ মন্া গলা বা কুচ.কিতে আষলকী 
বাকুলের স্তায় আকার বিশিষ্ট মালার সদৃশ বহুগরস্থি উত্পাদন করিলে, 
তাহাকে গগ্মালা কহে। গওমালার গ্রন্থিসকল পরিণামে পাকিয়। যঙ্ন 

আব হইতে থাকে, তখন উহ।ই আবার অপচীনামে অভিহিত হয়, ফলতঃ 

গগ্মাল। ও অপচী একই বোগ। অপচী কিছুকাল স্থারী হইলে, আবার 

ক্ষয়ের লক্ষন উপস্থিত হয় ও ক্ষয়ের গ্ায় তাহার চিকিৎ্পা করিতে হয়, 

তবে চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিতে কাহাকেও দেখা যায় নাই। 

বায়ু, পিত্ত ও শ্লেশ্মা কুপিত হইয়া, মেদঃ মাংস, রক্ত ও শিরাসমূহকে দূষিত 



৮৮৪ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা। 

করিয়া! গোলাকার উন্নত শোথ উত্পাদন করিলে, তাহাকে গ্রস্থিরোগ কহে। 

গলগগ্ডাদি রোগেও যেমন বাণু; গ্নেন্স। ও মেদ দুষিত হয়, এই রোগেও ভজ্প 

এঁ তিনটা দুষিত হয়, কিন্তু তাহ। হইলেও পূর্বোক্ত গলগঞ্জাদি রোগ হইতে 

ইহার লক্ষণ সম্পূর্ণ পৃথক্, পরন্ত শপীরের হ্রাসব্দ্ধির সহিত ইহার হ্থাসবৃদ্ধি 

হইযবা থাকে । এ সমস্ত গ্রঙ্থি বিদ্ধ করিলে, দোষবিশেষে বিভিন্ন পদার্থ উহ। 

হইতে নির্গত হইতে দেখ। যার $ উহ। আকারে গোল ও কিঞ্চিৎ উন্নত হয়। 

অর্ধদের সহিত গ্রন্থির অবস্নবগন অনেক সাদৃ্ত আছে, কিন্তু গ্রন্থ অপেক্ষা 

অর্ধ,দ আকারে বড় হর ও বিলম্বে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । বাতিক, পৈত্বিক, 

শ্লৈষ্মিক ও মেদোজ অর্ব,দেতর সহিত বাতিক, পৈত্তিক, শ্ম্মিক ও মেদোজ 

গ্রন্থির লক্ষণের সানৃগ্ত আছে, কি মাংসার্বদ ও রক্তার্বদের লন পৃথক্, 
উহাতে যেরূপ মাংস ও রক্ত দুষিত হয়, গ্রন্থিরোগে সেইরূপ হয় না, মাংস ব| 

রক্তের দোষবশতঃ শরীরের স্থান বিশেষে এই অর্ধ,দ প্রকাশ পাইয়া থাকে । 
গলগণ্ড, গগ্ডমাল! ও অপচী হইতে গ্রন্থি ও অর্ধ তিন্ন শেণীর রোগ, কিন্ত 

ইহাদের মধ্যে চিকিৎসার সারঘৃপ্তবশতঃ প্রাচীন চিকিৎ্সকগণ উহার্দিগকে এক 

শ্রেণীভুক্ত করিয়াহেন। গলগণ্ড ও গগুম[পার মধ্যে আক্কৃতিগত সাদৃপ্ত না 
থাকিলেও, একই ওঁধধ দ্বার। উভয় রোগ নিবৃত্তি পাইয়1. থাকে, এই জন্তই 

চিকিৎসা-বিষয়ে উহার একই শ্রেণীর অন্তর্গত | 

গলগণ্ডরোগের প্রথমাবস্থায় বায়ুর প্রবলতা থাকিলে, হস্তিকর্ণপলাশের যূল 

আতপ তলের জলে মর্দন করির৷ গলগণ্ডে প্রলেপ দিবে অথবা পান৷- 

ভষ সর্ষপতৈলের সহিত মর্দন করিয়া! প্রলেপ দ্বিবে। রোগ পুরাতন 

হইলে, অমৃতাগ্ভতৈল রোগীকে সেবন করিতে দিবে । শ্লৈক্মিক গলগণ্ড রোগের 
নৃতনাবস্থায় সর্ষপাদিলেপ প্রয়োগ বা পন্ধ তিক্ত লাউয়ের রসে বিট্লবণ 
ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়। নস্ত গ্রহণ করিলে সমধিক উপকার হয়। পানা- 

ভম্ম গোমৃত্রে পাক করিয়৷ ছাকিয়৷ রোগীকে পান করিতে দ্রিলেও বেশ 
উপকার হয়। গলগণুরোগে মেদের আধিক্য থাকিলে, &ঁ গলগণ্ডে হুড়হুড়ে 
ও বুূসোনের পুলটিস প্রান করিবে, এ পুলটিস প্রদান করিলে গলগণ্ড 

পাকে ও ফাটিয়াযায় এবং উহা হইতে পুষরক্তাদদি নির্গত হইয়া থাকে; 
কিন্তু বাধুর প্রবলতা থাকিলে প্রায়শঃ এ প্রলেপে তাদৃশ উপকার হয় না। 
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রোগ পুরাতন হইলে ; তুম্বীতৈল নন্তরূপে প্রয়োগ করিবে এবং লক্ষীবিলাস- 
রস, মহালক্মীবিলাস বা! গ্রে্ছশৈলেন্দ্ররস প্রভৃতি ওধধ প্রয়োগ করিবে । 

দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বথানিয়মে তৈল ও ওষধ প্রয়োগ করিলে, রোগ অনেকাংশে 

স্বাস পায়। অনেকে মনে করেন যে, এই রোগ উৎপন্ন হইলে কিছুতেই 

আরোগ্য হয় না, কিন্তু এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, দীর্ঘকাল পর্য্যস্ত 

পথ্যাণী হইয়া বধ সেধন করিলে, রোগ আরোগ্য হয়, তবে রোগ পুরাতন 

হইলে, অবশ্থই একেবারে আরোগ্য হর না, তথাপি যথারীতি ওষধ ও 

স্ুপথ্যদ্বারা রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে না। কর্ণদ্বয়ের বহিঃস্থ সন্ধিস্থলে যে 

৩টী শিরা আছে, তাহ! উপধুপরি বিদ্ধ করিলেও, গলগণ্ডরোগ অনেকাংশে 

হাপ হয়। 

গগুমালারোগের নৃতনাবস্থায় তগুলোদকে কাঞ্চনছাল পেষণ করিয়া 
তাহাতে শু'ঠচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয় রোগীকে পান করিতে দিবে অথবা শুঠচুর্ণের 
সহিত কাঞ্চনছালের কাথ কিম্বা মধুর সহিত বরুণছালের কাথ রোগীকে 

পান করিতে দিবে । রোগ প্রথম প্রবল হইলে, কাঞ্চনার গুগ গুলু রোগীকে 

সেবন করিতে দিবে। স্কন্ধ ও গলদেশস্থিতরোগ পুরাতন হইলে শাখোটকতৈল 

বা নিও ভীতৈল মর্দন বা নপ্যরূপে গ্রহণ করিতে দিবে । 

অপচীবোগের প্রথমাবস্থায় শোভাগ্রনাদ্যলেপ বা সর্ষপাদিলেপ যথানিয়মষে 

প্রস্তুত করিয়া রোগস্থানে প্রয়োগ করিবে এবং কাঞ্চনারগুগ গুলু সেবন 

করিতে দিবে । এই রোগে ব্যোষাগ্ভতৈলের নস্য প্রয়োগে, বিশেষ উপকার 

হয়। এতত্িন্ন চন্দনাদিতৈল পান ও গুগঞ্জাদ্যতৈল স্থাণিক মালিশ করিলে 

সমধিক উপকার পাওয়। যায় । 

এন্িঝোগের পক ও অপক অবস্থায় পুথক্ ওঁধধ প্রয়োগ করিবে । অপকা- 

বস্থায় যাহাতে এঁ ফুল! হাস হয়, তাদৃশ প্রলেপ প্রয়োগ করিবে; কিন্তু 
পক্ক হইলে উহ্] বিদ্ধ করিয়া ক্ষত-নাশক ওঁধষধ প্রয়োগ করিবে । যদ্দি 
গ্রন্থিরোগ ওধধ প্রয়োগে হাস না হয়, তাহা হইলে শম্তরদ্বারা উহাকে 

বিদ্ধ করিয় ব্রণনাঁশক উষধ প্রয়োগ করিবে । বাতিক গ্রন্থিরোগের অপকা- 

বস্থায় হিংশ্রাদ্যলেপ প্রয়োগ করিবে ; এ প্রলেপ কিছুদিন প্রয়োগ করিলে 

গ্রস্থিসকঁল মিলাইয়া যাঁয়। এই সময় কাঞ্চনার গুগগুলু প্রত্যহ সেবন করিতে 
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দিলে, রোগের পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে 'না। পৈত্িক. গ্রন্থিরোগে 

জলৌকাদ্বার! রক্তমোক্ষণ করিয়! মধুকাদ্য-প্রলেপ গ্রন্থিতে প্রয়োগ করিবে এবং 

কাঞ্চনারগুগ গুলু সেবন করিতে দিবে। শ্নৈষ্সিক গ্রন্থিরোগীকে দাস্ত 
প্রদান করিয়া শ্বেদ-প্রয়োগ করিবে ; অন্তর গ্রন্থিগুলি অঙ্গুলিদ্বার! টিপিয়া 
দিবে। বিকক্কতাদিপ্রলেপ, ইহাতে প্রয়োগ কৰিলে, সমধিক উপকার হয়। 

দণ্যাদি প্রলেপ প্রয়োগ করিলে গ্রস্থিসকপ ফাটিয়া যায়। এই অবগ্থায় কাঞ্চ- 

নারগুগ গুলু প্রয়োগে সমধিক উপকার হর। 

অর্ধ,দরোগে গ্রস্থিরোগের ন্যায় ওষধ প্রপোগ করিবে + বান্তিক অব্বদ- 

রোগে স্বেদ প্রদান ও রক্তমোক্ষণ কর! কর্তব্য; সহাদি স্বেদ এই অবস্থায় 

অতি উপকারী। রোগ পুরাতন হইলে, কাঞ্চনারগুগ গুলু সেবন করিতে 

দিবে। পিতার্ধদে রোগীকে প্রথমতঃ বিরেচক ওষধ প্রয়োগ করিয়া পরে 

সর্জরসাপ্যলেপ প্রদান করিবে! গ্নেম্মিক অর্ব,দে শঙ্ঘাদিলেপ, মূলকাদ্যলেপ 
ব1 শিগ্কাগ্যলেপ প্রদ্ধান করিবে? বটদুঞ্ধাদ্িলেপ বা গন্ধাদিলেপও রোগের 
প্রথম বা মধ্যাবস্থায় প্রদান করা যাইতে পারে। শ্সৈম্মিক অর্ধদ দীর্ঘকাল- 

জাত হইলে, কাঞ্চনার গুগ গুলু রোগীকে সেবন করাইবে। 
অধার্ব,দরোগে বটছুপ্ধাদিলেপ বা গন্ধািলেপ প্রয়োগ কর! কর্তব্য । 

মর্মস্থানজাত অর্ব,দরোগে উপোদিকা লেপ প্রয়োগ করিবে। অর্ববদ- 

রোগে, এই সমস্ত প্রলেপ প্রয়োগে অব্বদ্ের মাংস নরম হয় ও অনেক" 

স্থলে এসকল প্রলেপ দ্বারাই রোগ হাস পায়। অবস্থাবিশেষে উহার কোনও 

অংশ ক্ষয়-প্রাপ্ত হইলে, অবশিষ্টাংশ দগ্ধ বা শস্্ত্বারা ছেদন করিবে । অর্ধ,দ 
উৎপাটনকালে বিশেষ বিবেচনাপুর্বক এ কার্ধ্য করিবে ; নঠেৎ উপকারের 
পরিবর্তে অপকার হইতে পারে। 

গলগণ্ডাদিরোগে- ওষধ। 

গিরিকণিকাযোগ । শ্নৈম্মিক গলগণ্ড কণুযুক্ত ও আকারে বৃহৎ 

হইলে এবং 'শ্লৈগ্মিক লক্ষণ অর্থাৎ মাথায় তারবোধ ও মুখের মিষ্টতা প্রস্থৃতি 
উপসর্ণ লঞ্ষিত হইলে; এই ওধধ ঘৃতসহ রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। 

গিরিকর্ণিকা যোগ | সাঁদা অপরাজিতা র মূল শিলায় পেষণ করিবে । যাত্রা 4% আনা । 
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মণ্ডরযোগ | বাতিক গলগণ্ডে স্থচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও উহার চতুর্দিক 

রুঞ্চবর্ণ শিরাজালদ্বার! ব্যাপ্ত হইলে, বিশেষতঃ বায়ুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, 

এই ওধধ মধুর সহিত মিশাইয়! রোগীকে দেবন করিতে দিবে। 

মণ্ডর যোগ মহিষার মুত্রে মণ্র একমাল ভিজাইয়া রাখিবে, অনন্তর উহাকে মুমা- 

মধ্যে রাখিয়া দগ্ধ করিয়া! লইবে। 

হিংআ্রাদিলেপ। বাতিক গ্রস্থিরোগের প্রধমাবস্থায় স্চীবিদ্ধবৎ 

বেদন। ও গ্রহ্থিসমূহের কৃ্গত1 লক্ষিত হইলে, এই প্রলেপ ল।গাইবে । 
হিংক্াদিলেপ। কেলেকডা, কটুকী, গুলঞ্চ, বাঁমনহাটী, শ্ঠোণাছাল, বিন্বছ।ল, অগুরু, 

শজিন! ও তালমুূলী ; এই সকল ভ্রব্য গোপিত্তে মর্দন করিয়া প্রলেপ দিবে। 

মধুকাগ্ঘলেপ | পৈত্তিক গ্রন্থি পীতবর্ণ বা লালবর্ণ লক্ষিত হইলে 

এবং তাহাতে অত্যন্ত দাহ ও তাপ বিদ্যমান থাকিলে, এই প্রলেপ প্রদান 

করিবে। 

মধুকাদ্য লেপ। মৌলফুল, জামছাল, অঞ্জন ছাল ও বেতস; এই কয়েকটা দ্রব্য 

মযভাগে লইয়। জলে মর্দন ক:রয়া প্রলেপ,দিবে। 

বিকঙ্কতাদি লেপ । ঞোম্সক গ্রন্থিরোগে গ্রস্থিগুলি অত্যন্ত কঠিন, 

অপ্প বেদনাঘুক্ত'ও তাহাতে কণু, প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ গ্রন্থির উপর 
প্রয়োগ করিবে। 

বিকঙ্কতাদদি লেপ। বৈঁচ, পোন্দাল, কুঁচমূল, কেলেকড়া ও ইঞ্গুদী বৃক্ষের ছাল; এই 

সকল ভ্রব্য সমভাগে লইয়! জলে উত্তম রূপে পেষণ করিবে। 

দন্ত্যাদিলেপ ॥ গ্নৈষ্সিক গ্রন্থিকল কঠিন, স্বাভাবিক বর্ণ ও অল্প- 

বেদনাবিশিষ্ট হইলে, এবং তাহাতে অত্যন্ত কণ্, প্রকাশ পাইলে, এই লেপ 
প্রয়োগ করিবে। মেদোজ গ্রস্থিরোগেও গ্রন্থিদকল স্লিগ্ধ এবং বৃহৎ লক্ষিত হইলে, 
এই প্রলেপ প্রদান করা যায়; এই প্রলেপ প্রয়োগে গ্রন্থি ফাটিয়া যায়। 

দষ্তযার্দি লেপ। দস্তীমূলঃ রক্তচিতার মূল, সীজের ক্ষীর, আকন্দের ক্ষীর, গুড়, ভেলার- 

আঠা ও ধ্রাকস; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়। মর্দন করিবে। 

সর্জিকাগ্যালপ | শ্শেম্িক গ্রস্থিপকল কঠিন, অল্প বেদন1 ও অত্যন্ত 

কগুযুক্ত হইলে এবং অন্তান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, গ্রন্থির উপর এই 
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প্রলেপ প্রয়োগ করিবে; মেদোজ গ্রস্থিকল দিগ্ধ ও বৃহৎ হইলে এবং 
তাহাতে বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই লেপ প্রদান কর! যাত্ব। ইহা 
প্রয়োগে গ্রন্থি ফাটিয়া যায়। 

সর্ভিকাদ্ লেপ। সাজিমাটা, মুলাভম্ম ও শখভশ্ব ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া 

জলে মর্দন করিবে। 

সর্জরসাদি লেপ। পৈত্তিক অর্ধ,দ রক্ত ব| পীতবর্ণ লক্ষিত হইলে 

এবং তাহাতে তাপ বিদ্যমান থাকিলে, এই প্রলেপ অর্ধ,দের উপর প্রয়োগ 
করিবে। 

সর্জরসাদ লেগ। ধূনা, প্রিযন্ুঃ রক্তচন্দন, লোধ, রসাঞ্জন ও যষ্টিমধু; এই সকল ত্রবা 

উত্তম রূপে পেষণ করিবে এবং মধুর সহিত মিশ্রিত করি প্রয়োগ করিবে । 

শঙ্খাদি লেপ । শ্রেছ্িক অর্ধদ স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট ও অত্যন্ত 

কঠিন হইলে এবং তাহাতে অল্প বেদন! ও অত্যন্ত কণ, প্রকাশ পাইলে, এই 

প্রলেপ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়] প্রয়োগ করিবে । মাংসজ ও অধ্যর্বদরোগেও 

ইহ] প্রয়োগ করা যায়। 
শঙ্খ(দ লেপ। শগ্চর্ণ, হরিপ্রাভন্ম ও মূলার ক্ষার; এই সকলভ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত 

করিয়া উপঘূণপরি অর্্ব দের উপর প্রলেপ দিবে। | 

শিগ্র,কাদি লেপ। গ্লৈশ্মিক অর্ধদ স্বাভাবিক বর্ণ বিশিষ্ট এবং 

তাহাতে অত্যন্ত কণ্ড, ও অল্প বেন! প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে; এই 

লেপ প্রয়োগ করিবে । ৃ 

শিগ্র,কাদি লেপ। শজিনার বীজ, মূলার বীজ, সর্ষপ, তুলদী, যব ও করবীর মূল; এই 

সকল ত্রব্য সমভাগে লইয়া ঘোলসহ মর্দন করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে । 

বটছুপ্ধীদি লেপ । ্লৈম্মিক অর্কদ স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট এবং বৃহৎ 
হইলে ও তাহাতে কণ্ুতা এবং অল্প বেদনা বিদ্যমান থাকিলে অথচ অর্বদ 
প্রবল ভাবে কোন স্থান আক্রমণ করিলে, এই প্রলেপ অর্ধদের উপর 
লাগাইলে, ৭ দিন মধ্যে এ অর্ধ,দ দুরীভূত হয়। মাংসজ ও অধ্যব্বুদরোগে 
ইহা! প্রয়োগ করা যাইতে পারে । ও 

বটছুপ্ধাদি লেপ। ৰটের ক্ষীরঃ কুড় ও পাঙ্ন। লবণ? একত্র করিয়া মর্দন করিবে। 
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গন্ধা্দি লেপ। বাতিক, শ্ৈশ্মিক, বা মাংসার্বব,দের বিবিধ লক্ষণ 

প্রকাশ পাইলে; এই লেপ অর্ধ,দের উপৰ্র প্রদান করিলে, উপকার পাওয়া 
যায়। 

গন্ধাদি লেপ। গন্ধাক, মনঃশিলা, শ্বঠ ও সীসকভম্ম, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে 

লইয়। তাহাতে কাকলাসের রক্ত মিশ্রিত করিয়া! পেপ দিবে । 

উপোদিক! লেপ । নর্শস্থানে অর্ক উৎপন্ন হইলে এবং তাহাতে 

বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই প্রলেপ অর্ধ,দের উপর প্রয়োগ করিবে। 

উপোর্দিকা লেপ। পুইপাতা, কারি ও যোলের সাহত পেষণ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ 

সৈন্ধব লবণ মিশিত করিয়। প্রলেপ দরিবে। 

হরিদ্রোদদি লেপ | মেদোজ অর্বদ; নিগ্ধ ও বৃহৎ হইলে এবং তাহাতে 

কু ও বেদনা বিগ্ভমান থাকিলে, এই প্রলেপ অর্ধ,দের উপর প্রয়োগ 
করিবে। 

হরিদ্রাদি লেপ । হলুদ? লোধ, রক্তচন্দন, ঝুল ও মনঃশিল|; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ 

সমভাগে লইয়া মধুসহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ গ্লিবে। ও 

সাদি স্বেদ। বাতিক অর্ব,দে অত্যন্ত বেদনা ও অর্বদ কৃষ্ধবর্ণ 

এবং কোমল লক্ষিত হইলে? এই স্বেঘ তাহার উপর প্রয়োগ করিবে । 

সহ্যাদি স্বেদ। সীজ ও মঞ্জিষ্ঠা সমভাগে লইয়া.পেষণপূর্বক উ্ণ করতঃ শু বন্ধে বন্ধন 
করিয়া তদ্দার! স্বেদ প্রদান করিবে । 

নিষ্পাবাদি লেপ | বাতিক, পেত্তিক, গ্নেম্বিক ও মেদোজ অর্ধবদ- 

রোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ অর্ধ,দে লাগাইয়া অধিক- 
ক্ষণ রাখিবে তৎপর যখন দেখিবে যে মক্ষিকা সন্তান প্রসব করিয়াছে, এবং 
অর্ধদের অধিকাংশ তক্ষণ করিয়াছে, তখন অর্বদের অবশিষ্টাংশ ছেদন 
করিয়! অগ্নিধার! দগ্ধ করিবে, অবশিষ্ট অল্পাংশ সীসা, তাম। বা লৌহ নির্মিত 

পাত্র ঘবারা বেষ্টন করি! ক্ষার, অগ্নি-প্রয়োগ ব। শস্ত্র ধারা উৎ্পাটন করিবে, 

কিন্ত শত্-প্রয়োগ-কালে রোগীর বলের উপর দৃষ্টি রাখিবে। অর্ক স্বয়ং 
পাকিয়া উঠিলে, পাকের নিয়মান্ুসারে তাহার চিকিৎসা করিবে, অর্থাৎ ব্রণ- 

নিবারক ওধধ তাহাতে প্রয়োগ করিবে । 

৪৯ 



৮৯০ তাযুবেরদ-শিঞা | 

নিষ্পাবাদ লেগ । শিষ, খইল, কুসথকলায় ও অধিক পরিমিত মাংস; এই সকল 

দ্রব্য দধির সহিত মর্দন করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে । 

কাঞ্চনার গুগ্গুলু ৷ গলগণ্ড অপচী, গ্রন্থি ও অর্বদরোগে বাতিক 

পৈত্তিক ব! গ্নৈম্মিক লক্ষণ প্রবল হইলে, এই ওঁষধ সেবন করিতে দিবে । এই 
ওঁধধ সেবনে রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি এবং অগ্নি সবল হয়। গলগগ্াদি রোগের 

প্রথম বা মধ্য অবস্থায় এই ওষধ সেবন করান যায়। এই উষধ তগন্দর ও ব্রণ 

প্রভৃতি রোগে সেবন করান যাইতে পারে। অন্কুপান_-ঈষদুষ দুগ্ধ, মুগ্ডিবীর 

বাথ, খদির কাষ্ঠেব্র কাথ ব1 হরীতকীর কাথ। 

কাঞ্চনার গুগ্গুলু। কাঞ্চন-ছাল ৪* তোলা এবং শুঠ, পিপুল, মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকে 
৮ তোল) হরীতকী, বহেড়া ও আমলা; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা, বরুণ-ছাল ২ তোলা, 
তেজপাতা, এলাইচ ও দারুচিনি, ইহাদের প্রত্যেকে |* তোলা; এই সমস্ত চূর্ণ এক 

মিশ্রিত করিবে, অনন্তর সমস্ত চুর্ণের সমান শোধিত গুগ্গুলু লইয়! ঘৃত সহ মর্দন করিয়া 

মিআিত করিবে। মাত্রা ॥* তোলা । 

রৌদ্ররস | বাতিক, প্ৈম্মিক ও মাংসজ অর্ব,দরোগের মধ্য ব 

পুরাতন অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রর্কাশ পাইলে, এই ওধধ মধুর সহিত 

মাড়িয়া সেবন করিতে দিবে । মেদোজ অর্ধ,দরোগেও ইহা প্রয়োগ করা 

যাইতে পারে। 

নৌত্ররস। পারদ ও গন্ধক সমপরিমাণে লইয়! কজ্জলীকরত তাহার সহিত পান, পলাশ- 

ছাল, পুনর্ণবা; গ্োমুত্র ও পিপুল-চুর্ণ মিশ্রিত করিয়। মর্দন করিবে, অনন্তর মুষামধ্যে রাখিয়া 

লঘু পুটে পাক করিবে। মাত্রা ১ রতি। 

পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্গুলু | গণ্ডমালা এবং পৈত্তিক ও রক্তজ অর্ব,দ 

রা অপঠীরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং 'রোগ পুরাতন হইলে, 
এই ওষধ রোগীকে উঞ্চছুপ্ধসহ প্রতিদিন অপরাহেে সেবন করিতে দ্িবে। 

ইহা! সেবনে ২।১ বার দাস্ত পরিষ্কার হয় এবং ব্রণাদির দোষ সংশোধন হয়। 
পঞ্চতিক্ত দ্বৃত গুগ্গুলু। প্রস্ততবিধি 4*৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্ব্য। 

তুন্বী তৈল ॥ বাতিক ও শ্নেম্মিক গলগণ্ডরোগ পুরাতন হইলে এবং 

গ্ললগণ্ডে অল্প বেদন। ও কণু বিদ্তমান থাকিলে, প্রত্যহ প্রাতে শল্পমাত্রা এই 

তৈলের নস্য প্রদান করিবে। 



গলগণ্ডাদিরোগ-চিকিৎসা । ৮৯১ 

তৃশ্বীতৈল। কটুতৈল /৪ দেরু। যথানিয়মে মুচ্ছরণপাক করিবে । পাক1 তিতলাউয়ের 
রস ১৬ সের। কক্কত্রব্য-বিড়ঙ্গ, ববক্ষার, সৈদ্ধব, বচ, রাস্তা, রক্তচিতা, শু ঠ, পিপুল 

মরিচ ও হিং; এই সকল জব্য সমভাগে মিলিত /১ সের । যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া 

ছাকিয়া লইবে। 

শাখোটক তৈল । ক্কন্ধ, গল! ও গ্রীবাদেশস্থিত শিরাপ্ধয়ে গগমাল। 

উৎপন্ন হইলে এবং তাহা দীর্ঘকাল হইতে প্রকাশ পাইলে, প্রত্যহ প্রাতে এই 
তৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে । 

শীখোটকটতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্াগাক করিবে ক্কাথ্য্রব্য__ 
শেওড়া-ছাল /৮ সের, জল) ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কক্ষদ্রব্য--শেগুড়াছাঁল /১ সের। 

যথানিয়মে তৈলপাক করিয়! ছাকিয়! লইবে। 

নিগু নী তৈল । স্বন্ধ, গলা ও গ্রীবাদেশস্থিত শিরাদ্বয় আশ্রয় করিয়া 

গণ্ডমাল। উৎপন্ন হইলে এবং তাহ। দীর্ঘকাল হইতে প্রকাশ পাইলে, প্রত্যহ 

প্রাতে এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে । গগুমালারোগে মাথায় 

তাঁর বোধ ব! বেদনা বিদ্যমান থাকিলে, তাহাও, ইহাতে দূরীভূত হয়। 
নিগুণ্ভী তৈল। কটুতৈল /৪ সের( বখানিরমে মুচ্ছণপাক করিবে | নিশিন্দাপাতার 

রূস ১৬ সের! কন্বপ্রব্য--ঈবলাঙ্গলার মুল /১ সের যথানিযষে তৈল পাক করিয়। 

ছাকিয়! লইবে। 

বিশ্বাদি তৈল। ক্বন্ধ, গল। ও গ্রীবাদেশস্থিত শিবাদ্ধয় আশ্রয় কৰিয়। 

গণ্মাল। প্রকাশ পাইলে এবং তাহ! দীর্ঘকাল জাত হইলে, প্রত্যহ প্রাতে 

এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে। 

বিশ্বীদি তৈল। কটুতো'ল/৪ সের। যথানিয়মে যুচ্ছণীপাক করিবে । কক্কপ্রব্য--তেল। 

কুচাঁর মূল, করবী-মূল ও নিশিন্দাঃ ইহার! সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ--জল 

১৬ সের। বথানিয়ষে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়! লইবে। 

ব্যোধাগ্যতৈল | গলা, স্বন্ধদেশ ও গ্রীবার শিরাদ্বয় আশ্রয় করিয়া 

অপচীরোগ প্রকাশ পাইলে এবং রোগ পুরাতন অথচ রোগীর শরীর বাত- 

শ্রেম্মপ্রধান হইলে, প্রত্যহ পরাতে এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে। 
ব্যোষাগ্য তৈল। কট.তৈল /৪ সের। কক্ধত্রবা-_শু ঠ, পিপুল, মরিচ, বিডুঙ্গ, বষ্টিমধু, 

সৈন্ধব ও দেবদারু; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ দের। পাকার্থ--জল ১৬ সের! 
যথানিয়মে শৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 



৮৯২ আমুর্ধেদ-শিক্ষা। 

অম্বতাগ্ভতৈল । বাতিক গলগণ্ডরোগে প্রবল বেদনা! বিদ্ভমীন 
থাকিলে এবং রোগ পুরাতন হইলে, এই তৈল ২০1৩০ ফেঁণট! মাত্রায় উষ্ণ- 
ছুপ্ধদহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে! 

অনৃতীগ্ভ তৈল। তিল তৈল /8 দের। যথানিয়মে মৃচ্ছ্াপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য 
পদ্গগুড়,চী, নিমছাল, হংসপদী, কুড়চিছাল, পিপুল, বেড়েলা, শ্বেত বেড়েলা ও দেবদারু ; 
ইহাদের প্রত্যেকে /১ সের, জল ৬৪ সেরঃ শেব ১৬ সের কক্দ্ব্য__ পূর্বোক্ত ৮টা দ্রব্য 
প্রতোকে ৮ তোল! । যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়! লইবে। 

সিন্দুরাদিতৈল। গলগণ্রোগে এবং কুচ.কি; স্বন্ধ ও গলা প্রভৃতি 

স্থানে অপচী প্রকাশ পাইলে অথচ রোগ পুরাতন হইলে, এই তৈল রোগস্থানে 
মালিশ করিতে দিবে। 

সিন্দুরাদি তৈল। কটু ডৈল/৪ সের। যথানিয়মে যুজ্ছণপাক করিবে । কেশুত্যার রস 
১৬ সের ও চাকুন্দে মূল /* আধসের মুছ জগ্নিতে পাক করিবে। পাকশেষে ছাকিয়া সিন্কুর 

/1* আধসের তাহাতে প্রদান করিবে ও ছাকিয়া লইবে। 

গুঞ্জাগ্ভতৈল | অপচীরোগে গ্রন্থিসমূহ পাকিলে, এই তৈল গ্রস্থিতে 

মর্দন করিতে দিবে। ইহা প্রয়োগে পকতা দূরীভূত হয় এবং মেই স্থানে 
পুনরায় গ্রন্থি উৎপন্ন হয় ন|। পুরাতন অবস্থায় গ্রন্থির উপর মালিশ করিলে, 

্রস্থিঘকল ক্রমশ: হাঁস পাইয়া থাকে। তৈল মদ্দনকালে উর তৈলে পিপুলচুর্ণ, 
মরিচটুর্ণ, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, করকচললবণ, সান্ত/রলবণ ও সৌবঙ্চল লবণ, 
এই সকল সমভাগে প্রক্ষেপ দিবা লইবে। এই তৈল, অর্ব,দ ও নাড়ীব্রণ 
প্রভৃতি রোগেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 

গুপ্জাগ্চ তৈল! কট, তৈল /৪ সের | যথানিয়মে মুচ্ছ 1পাঁক করিবে । কন্বত্ব্য-_-কু চমুল, 
করবীমুল, বিস্তারক, আকন্দের আঠা] ও সরিষা প্রত্যেকে সঙ্গভাগে মিপিত /১৯ সের, গোমুত্র- 

/১৬ সের । এই তৈল ১* বার এইরূপ ভাঁবে পাক করিয়া ছাঁকিয! লইবে। 

অপচীরোগে-_ছ্র-চিকিৎসা | 

ভুনিম্বাদি ্কাথ ৷ অপচীরোগে অল্প্র প্রকাশ পাইলে ও গণমালার 

গ্রন্থিসমূহ পাঁকিয়। উঠিলে; এই কাঁধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে 
ক্ষত হাস হয়। 

তুনশ্বাপি ক্কাথ। প্রস্ততধিধি ৮৭৪ পৃষ্ঠায় তরষ্টব্য 
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অম্বতাদি ক্বাথ | অপচীরোগে অল্প জর ও গ্রন্থিসকলের পককতা বৃদ্ধি 

পাইলে, এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

অমৃতাদি ক্কাথ। প্রস্ততবিধি ৭০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

গলগণ্ডাদিঝোগে জ্বর ও কাঁসাদ্দি উপদ্রব প্রবল হইলে, নবজ্বর-চিকিৎসার 

উপদ্রবান্থুসারে চিকিৎস। করিবে এবং তদন্ুসারে লঙ্ঘনাদি প্রয়োগ করিবে; 

স্থতরাং উপদ্রব চিকিৎসা পৃথকরূপে বর্ণিত হইল না। অপচীরোগের পরিণাম; 

ক্ষয়। তখন ক্ষয়রোগের চিকিৎসা করা উচিত, কিন্তু এই অবস্থার উপনীত 
হইলে, রোগীর জীবনের আশ। থাকে না। 

গলগণ্ডাদিরোগে_ পথ্য | 

গলগগ্ডাদিরোগে জবর, কাসাদি উপদ্রব প্রবল হইলে, তদনুসারে পথ্য 

দিবে, সাধারণ অবস্থায় পুরাতন শালিতগুলের অন্ন, মুগডাইল, পটো।ল, 
শাজনা, করলা) বেতের ডগা এবং অন্ঠান্ত কটু ও রুক্ষত্রব্য পথ্য দিবে । 

ক্ষীর, দধি, ছ!না? চিনি, আন্থুপদেশজ মাংস, পিষ্টক, অন্ন-দ্রব্য, মধুর-দ্রব্য, 

ও গুরুপাক-দ্রব্য, গলগণ্ড, গগুমালা, অপচী, গ্রন্থি ও অর্ধ,দ রোগাক্রান্ত- 
ব্যক্তিকে কখন সেবন করিতে দিবে না। 

ভগন্দর-চাকৎসা। « 
ভগন্দরের সাধারণ লক্ষণ । গুহদেশের পাশ্খে €ুই অঙ্গুলি পরিমিত 

স্থানে বেদনাদায়ক পীড়ক। উৎপন্ন হইয়া বিদীর্ণ হইলে, তাহাকে ভগন্দর 

কহে। 
শতপোনকের নিদানপুর্ববক লক্ষণ | কষায় ও রুক্ষদ্রব্য সেবনদ্বার। 

বাম অতি কুপিত হইলে, গুহা-দেশে যে পিড়ক1 উৎপন্ন হয়, প্রথমাবধি 

তাহার চিকিৎস। নী করিলে; উহাতে প্রবল বেদন! হয় ও উহ! পাকিয়া উঠে) 

উহা। বিদীর্ণ হইলে, অকুণবর্ণ ফ্কেন নিঃসৃত হয় এবং ক্ষত-মুখ হইতে মল, মূত্র; 
শুভ্র নির্গত হইয়া! থাকে; পরস্ত এ ব্রণ বহুমুখবিশিষ্ট হইয়া! শতপোনক 



৮৯৪ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা।। 

অর্থাৎ চালুনীর আকারে পরিণত হইলে, তাহাকে শতপোনক কহে। 

ইহাই বাতিক ভগন্দর। 

উষ্টগ্রাবের লক্ষণ । পিভের প্রকোপবশতঃ গুহদেশের পার্থ যে 
পীঁড়ক। উত্পন্্ হয়, তাহা শীঘ্ত পাকে ও তাহা হইতে উষ্ণ ও চুর্ন্ধ পুযাদি 
ত্রাব হয্ন। উষ্ট্রের গ্রীবার ন্যায় ইহার আকার বক্র হয় এই জন্য এই 
তগন্বরকে উষ্ট-গ্রীব কহে। ইহাই পৈত্তিক ভগন্দর ৷ 

পরিআাবীর লক্ষণ | পরিআাবী ভগন্দরে কও আব ও অল্প বেদন! 

বিদ্যযান থাকে এবং উহা শ্বেতবর্ণ ও অল্প বেদনাবিশিষ্ট হয়। ইহাই গ্নৈম্মিক 
ভগন্র। 

শন্বকাবর্ত ভগন্দরের লক্ষণ । শন্বকাবর্ত তগন্দরে পূর্বোক্ত বাতিক, 

পৈত্তিক ও শ্রেম্মিক ভগন্দরের ন্যায় বর্ণ, বেদন। ও আব বিদ্যমান থাকে ॥ 

প্রথম পীড়কাবস্থায় ইহার আকার গো-স্তনের ন্যায় লক্ষিত হয়, পরে ভগন্দরে 
পরিণত হইলে, শশ্বুকাবর্তভের (শন্থৃকের প্যাচের ) ন্যায় লক্ষিত হয়, এই জন্য 

ইহাকে শন্থুকাবর্তকহে। ইহাই ত্রিদোষঞজ ভগন্দঘ। 

উম্মার্গীর লক্ষণ | নখ ও কণ্টকাদিদ্বারা গুহাদেশ ক্ষত হইলে, যদি 

তাহার যথারীতি চিকিৎস। না করা যায়, তাহ হইলে, শোধ নালী ) উৎপন্ন 

হইয়! ক্রিমি জন্মে; অনন্তর এ ক্রিমিলকল উহা! বিদীর্ণ করিয়া বহুমুখযুক্ত 
ব্রণ উৎপাদন করে ) ইহাকে উন্মার্গী ভগন্দর কহে।' 

ভগন্দরের অসাধ্য লক্ষণ | সর্ববিধ তগন্দরই কষ্টসাধ্য অর্থাৎ কষ্টে 

আরোগ্য হয়, কিন্ত ব্রির্দোষজ অর্থাৎ শন্ুকাবর্ত এবং ক্ষতজ অর্থাৎ উন্মার্গ 

তগন্বর অসাধ্য। ভগন্দর হইতে মল, মুত্র ও শুক্র নির্গত হইলে, সেই 
তগন্দরও অপাধ্য। | 

ভগন্দর-চিকিৎসা-বিধি | 

গুহদেশের পার্খে ছুই অঙ্গুলি পরিমিতস্থানে তগন্দর জন্মে। এই রোগে 

গুহাদেশ, ভগ ও বস্তি ভগের (যোনির) স্কায় বিদীর্ণ হয়, এইজন্য 

ইহাকে তগন্দর কহে। তগন্দররোগ পঞ্চবিধ; একদোষজজ অর্থাৎ 

ধাতিক, পৈত্তিক, শ্নৈম্মিক। এবং ব্রিদোষজ ও ক্ষতজ। ইহা দ্বিদোষজ 
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বা রক্তজ হয় না। বাতাদিদোষের প্রকোপবশতঃ ভগন্দর উৎপন্ন হইয়া 

থাকে। 

বাতিক, পৈতিক ও গ্রৈষ্মিক তগন্দরে প্রথমে নির্দিষ্টস্থানে একটী পীড়ক। 

অর্থাৎ চলিত ভাষাঁয় যাহাকে কুক্গুড়ি বল] যায়, তাহাই উপর হয়, 

তখন উহা! তাদৃশ কষ্টপ্রদ হয় না, সময়ে সময়ে চুলকায় মাত্র; সুতরাং 
যাহার! এ ব্যারামের প্রকৃত মর্ম পরিজ্ঞাত নহে, তাহার প্রথমতঃ উহাকে 

গ্রান্ত করে না; কিন্তু পরিণামে এই রোগই মারাত্মক হইয়া পড়ে; শরীরের 

অন্যান্তস্থানে এইরূপ একটী কুগ্ধুড়ি হইলে, অবশ্য তাহা কষ্টপ্রদ হয় না, 

কিন্ত &ঁ নির্দিষ্টস্থানে এইরূপ ক্ষুদ্র কু্ুড়ি উৎপন্ন হইলে, তাহ| পরিণামে অসম্থ 

যন্ত্রণা! প্রদান করে । পীড়ক। উৎপন্ন হইলে, তখনই তাহার প্রতীকাঁর করিলে, 

অনেকস্থলে রোগ আরোগ্য হয় বৃদ্ধি পাইতে পারে না। প্রথমাবস্থায় 

পীড়কায় শোথ অর্থাৎ ফুল! লক্ষিত হইলে, উহার শোধণ করিবার চেষ্টা করা 

উচিত, কারণ পীড়কার শোথ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বা পাকিবার 

সম্তাবন! থাকিলে, তাহা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়। এই জন্য পীড়কার শোথ 

উপস্থিত হইবামাত্র রোগীকে উপবাস এবং বিবেচক ওষধ প্রদান করা 

আবস্তক, বিরেচক ওঁষধ প্রদান করিলে, বাতাদিদোধ হাস হয় ও ফুল! 

অনেকাংশে প্রশমিত হইয়া থাকে । এইরূপভাবে কয়েকদিন উপবাস বা 

লঘুপধ্য ভোজন এবং বিরেচক ওষধ প্রদান করিলে পাঁড়ক পাকিতে পারে- 
না। কিন্তু শোথবৃদ্ধি হইলে উপবান ও বিরেচক ওষধ প্রয়োগে তাঘৃশ 
উপকার পাওয়! য়ায় না, এমতাবস্থায় জলৌকাদ্বার! এ্রস্থানের রক্তমোক্ষণ 
করিলে সমধিক উপকার হয়, .দূষিতরক্ত নির্গত হইলে, পাকিবার সম্ভাবন! 

থাকে না। যদি এ রক্ত সঞ্চিত হয়, তাহ! হইলে ক্রমশঃ পাকিতে আরম্ত 

হয়। তগন্দর পাকিয়া উঠিলে, কোন্দিকে নালী হইয়াছে, তাহ! এবণী 
নামক যন্ত্রদ্ধার। অন্বেষণ করিয়। তাহাতে ক্ষার প্রয়োগ করিবে এবং 

বাতাদ্িদোষ বিবেচনা! করিয়! উহার চিকিৎসা করিবে । এই অবস্থায় 

নালীতে বর্তি প্রয়োগ ও রোপক প্রভৃতি ওধধ প্রয়োগ কর৷ আবশ্বক। 

তগন্দর পাকিয়া উঠিলে লস্থাদিবর্তি নালীতে প্রষ্বোগ কৰিবে, এ বর্তি 

প্রয়োগে নালীর মধ্যস্থিত পুযরক্তাদি 'নির্গত হয়। এই' সময় ত্রিফলার 
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কাথন্ারা ক্ষতস্থান ধৌত করিবে এবং ব্রণশোধনার্থ বাহ প্রলেপ ও 
আত্যন্তরিক ওধধ প্রয়োগ করিবে । বাহ প্রলেপদ্থারা ব্রণশ্তদ্ধ হয় ও 

ক্লেদ নির্গত হইয়। যায়; আভ্যন্তরিক ওধধ প্রয়োগে বাতাদিদোষ প্রশমিত 

হয় ও রক্তদোষ হাস হয়, সুতরাং তগন্দর শীঘ্রই দূরীভূত হইয়া থাকে। 
রসাঞ্জনাদিলেপ, তিলাদিলেপ, কুষ্ঠাদ্িলেপ, ত্রিবৃতাদিলেপ, ব্রণের সংশোধ- 

নার্থ প্রয়োগ করা কর্তব্য। খদিরাদি কাথ, নবকার্ধিক গুগ গুলুঃ সপ্ত- 

বিংশতিকগুগ গুলু১- ব্রণগঞ্জাঞ্ছুশরস প্রভৃতি উষধ বাতাদিদোষভেদে প্রয়োগ 

করা কর্তব্য 1 যে পর্যযস্ত ব্রণের ক্ষত শুষ্ক না হয়, তাবৎ ব্রণ ধৌত ও প্রলেপ- 

প্রয়োগ এবং আত্যন্তরিক ওধধ প্রয়োগ একান্ত কর্তব্য । রোগীর জ্বর, কাসাদি 

উপদ্রব প্রকাশ না পায়, তাহার উপর মনোযোগ করা কর্তব্য; কারণ 
এসকল উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, রোগ বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে, স্নান ও 

আহার প্রভৃতির নিয়ম পালন করাও নিতান্ত কর্তব্য ; ব্রণের মধ্যে নালা 

হইলে এরোগ বড়ই কণ্টকর হয় বা অনেকস্থলে রোগী মৃত্যুযুখে পতিত 
হয়, সুতরাং যাহাতে নালী না হইতে পারে, তজ্জগ্য প্রত্যহ ব্রণ ধৌত করিয়া 

ওধধ প্রয়োগ করিবে । রোগ পুরাতন হইলে, বিষ্যন্দনতৈল প্রয়োগ ও পঞ্চ- 

তিক্তত্বতগুগ গুলু সেবন করাইবে। প্র তৈল ব্রণস্থানে ল্লাগাইলে ও ঘ্বৃত 

সেবন করিলে ব্রণশোথ সংশোধিত হয় ও ক্ষত শুকাইয়া যায়; এই সময় 

জ্বরার্দি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, ঘ্বৃত সেবন ন1 করাইয়। জ্বর ও ক্ষত- 

নিবারণার্থ পথক ওঁষধ সেবন করান আবশ্যক ; কিন্তু প্রলেপ প্রয়োগ করিতে 

পারা যায়। ব্রণের নালী ক্রমান্বয় বৃদ্ধি পাইলে রোগ অচীরাৎ মৃত্যু-মুখে 
পতিত হইতে পারে; স্থতরাং সাবধানে চিকিৎসা! করা আবশ্যক । 

তগন্দররোগে--ওষধ | 

তিলাদ্যলেপ | বাতিক, পৈতিক বা ক্গতঙ্জ ভগন্দরের ব্রণে অত্যন্ত 

বেদন। থাকিলে ও তাহ! হইতে অত্যন্ত ক্লেদ নির্গত হইলে, এই প্রলেপ ব্রণে 
প্রদান করিবে । ব্রণ হইতে রক্ত নির্থত হইলে, ইহা প্রয়োগে সমধিক উপকার 
পাওয়া যায়। ব্রণে নালী হইলে তাহাতে এই প্রলেপ প্রয্মেগে সমধিক 

উপকার হয়। উপদংশরোগেও এই প্রলেপ প্রয়োগ কর! যায়। 
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তিলাগ্ লেপ । কুষ্চতিল* নিমপাতা, হয়ীতকী, লোধ, হরিপ্রা, দারুহরিজ্রা, বচ, কুড় ও 

ঝুল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দন করিবে এবং উষ্ণ করিয়া ইহা দ্বারা প্রলেপ দিবে। 

তিলাগ্লেপ ( মতান্তরে )। বাতিক, শ্লৈন্মিক বা ্ষতজ ভগন্দরে 

ব্রণ পাকিলে এবং উহাতে বেদন! ও খস্থান হইতে ক্রেদ নির্গত হইলে, এই 
প্রলেপ প্রতিদিন প্রয়োগ করিবে, ইহাতে শীঘ্রই ব্রণ-শোধিত হয়। 

তিললাছা লেপ (মতান্তরে )1 কৃষ্ণতিলেরশাস, লতাফট কী, কুড়, ঈশ লাঙ্গলা, অপরা- 

জিতার মূল, শ্ডল্ফা, তেউড়ীযূল ও দন্তীমূল; এই সকল দ্রব্য স্মভাগে লইয়া মর্দন করিয়! 

ত্রণে প্রয়োগ করিবে। 

স্নহাদি বর্তি। ভগন্দররোগে ত্রণে নালী হইলে, এই বর্তি নালীতে 

প্রদান করিবে। , 

স্মহাদি বর্তি। সীজের ক্ষীর, আকন্দেরক্ষীর ও দার হরিদ্রার চূর্ণ সমভাগে লইয়া 

উহ্থা দ্বারা বর্তি প্রস্তুত করিবে । ক্ষীর সহযোগে বর্ঠি না হইলে অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়। 

লইবে। 

রসাঞ্জীনাদি লেপ.। বাতিক বা পৈত্তিক তগন্দরে ব্রণে সুন্ম-নালী 

হুইলে ও উহ]1 হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে) এই লেপ রত প্রদান করিবে, 

ইহাদ্বার। ভগন্দর শোধিত হয়। 
্সাগ্রনাদি লেপ। রসাঞ্জন, হরিভ্রা, দারুহরিদ্রা, মন্িষ্ঠা,' “নিমপাতা, তেউড়ী, লতা- 

ফট কী ও দস্তী; এই দকল মর্দন করিয়া প্রল্নেপ প্রস্তুত পূর্বক দিবাভাগে প্রদান করিবে । 

ক্রিরতাদিলেপ। বাতক” পৈত্তিক বা সান্লিপাতিক ভগন্দরে ব্রণ 

হইতে অত্যধিক ক্লেদ নির্গত হইলে অথব। উহাতে বেদনা, আল! প্রসৃতি 

অনুভূত হইলে, এই প্রলেপ ব্রণের উপর প্রদান ক্সিবে। ইহাতে ক্ষতস্থান 

শুষ্ক হয়। 

ত্িবৃতাদি লেপ। তেউড়ী-মুল, তিলের শান, হাতিশ্ড়া ও বঞ্জিষ্ঠা, এই সকল ভ্রব। 

সমভাগে লইয়া শিলায় পেষণ পূর্ববক মর্দন করিবে। 

কুষ্ঠাদিলেপ। লৈম্মিক ও সার্লিপাতিক ভগন্দরে ব্রণ হইতে ক্লেদ 
নির্গত হইলে ও তাহাতে বেদনা থাকিলে, এই লেপ প্রদান করিবে । ইহা! 

প্রয়োগে ক্ষতস্থান শীঘ্রই শুষ্ক হয়। 

কুষ্ঠাদি লেপ । কুড়, তেউডীমূল, তিলশাস দস্তীমূল, পিপুল, সৈন্ধব। মধুং হরিজ্রা? 

৫৪ 
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হ্রীতকী, আমলা, বহেড়। ও তুতেভন্ম; এই সকল দ্রব্য সমভাগে. লইয়া মর্দন করিয়। প্রলেপ 

প্রদান করিবে | 

বিড়ালাস্থিলেপ | বাতিক, পৈত্তিক; শ্নেম্মিক ও সান্লিপাতিক ভগন্দবে 

ব্রথ উৎপন্ন হইলে, ব্রণস্থানে এই প্রলেপ প্রদান করিলে ক্ষত শুষ্ক হয়। 

বিড়ালাস্থি লেপ! বিড়ালের হাড় ভ্িফলার কাথে ঘর্মণ করিয়। প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। 

খদিরাদি কাথ |! বাতিক, পৈত্তিক বা সানিপাতিক ভগন্দরে ব্রণ 

হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে ও তাহাতে বেদন। প্রকাশ পাইলে অথব! নালী 
হইলে, এই কাথে বিড়ঙ্গচূর্ণ মিশ্রিত করিয়। রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 

খদিরাদি ক্কাথ | খদিরকাষ্ঠ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; এই সকল ভ্রব্য সমভাগে 

মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা» শেষ ৮ তোল! । 

অস্থতাদ্ি কাথ। বাতিক, পেত্তিক, শ্লেশ্মিক, সান্লিপাতিক ব৷ ক্ষতজ 

তগন্দরের ব্রণ হইতে ক্লেদ নির্গমন, তৎ্সঙ্গে অল্প জরভাব ও কাস প্রভৃতি 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 

অনুতাদি কাখ | প্রস্ততবিধি ৭০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

সপ্তবিংশতিক গুগৃগুলু । বাঁতিকঃ পৈত্তিক, শলৈষ্মিক ও সান্রি- 

পাতিক ভগন্দরে রোগীর ব্রণে বেদনা, ব্রণ হইতে ক্রেদ, পৃ্াদি নির্গমন, অল্প- 
জর ও কাস প্রভৃতি লক্ষণ এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই গুঁষধ 

মধুসহ সেবন করিতে দ্রিবে। ইহা! সেবনে বায়ু, পিতাদি অন্ুলোম হয় । 

সপ্তবিংশতিক গুগ্গুদু। শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুখা, বিডৃঙ্গ, 
গুলঞ্চের পাঁলো, রক্তচিতা, শঠী, এলাইচ, পিপুলমুূল, দেবদারু, রক্তচন্দন, চৈ, রাখাল- 

শসার মুল, হরিজা, দারুহরিদ্রা, বিট.লবণ, সৌবচ্চল লবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈদ্ধবলবণ 

ও গজপিগলী, ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ ২ তোলা এবং সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ শোধিত গুগৃগুলু। 

গুগ্গুলু ঘ্ৃত দ্বার! মর্দন পূর্বক তাহার সহিত অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করির! ঘ্বৃতপাত্রে 
রাখিবে। মাত্রা--॥* তোল! । 

নবকার্ষিকগুগ গুলু । বাতিক, পৈতিক, সান্নিপাতিক ও ক্ষতজ 
তগন্দর রোগীর ব্রণ হইতে ক্লেদ নির্শমন, ব্রণে অত্যন্ত বেদনা, গাত্র-বেদন] 
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৬ কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ উষ্ণজলসহ সেবন 

করিতে দিবে । ইহা সেবনে বায়ু ও পিত্তের অনুলোম হয়। 

ন্বকার্ষিক গুগগুলু! হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকে ছুই 

তোলা ও শোধিত গুগগুনু ১* তোলা । প্রথমতঃ গুগ গুলু স্বৃত দ্বার] মর্দন পুর্ক তাহার 

সহিত অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঘৃতসহ মর্দন করিবে । মাত্রা-_অর্ধতোলা। 

ব্রণগজাঙ্কুশরস | বাতিক, শ্লৈপ্মিক ও সাম্লিপাতিক তগন্দররোগে 

বরণে বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর জ্বর, গাত্র-বেদনা ও 

কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ওধধ রোগের মধ্য বাঁ পুরাতন অবস্থায় 

মধুসহ মাড়িয়া সেবন করিতে দিবে । 

ব্রণগজান্ুশ রস। হিঙ্গুল। গেরিষাটী, রসাঞ্জন, যন:শিলা, শোধিত খুগ শুনুং পারদ, 

গন্ধক, কুদ্ধুম সৈদ্ধবলবণ, আতইষ। চৈ? শরপুজ্থা, বিডঙ্গ, ঘমানী, গজপিপ্ললী, মরিচ, আকন্দ- 

মূল, বরুণমূল, গ্বেতধুনা ও হরীতকী। এই সকল ভ্রব্য সমভাগে লইয়া কটুতৈলে মন্দ 

করিবে। বটা৩রতি। রন 

ভগন্দরহররদ | বাতিক, পৈত্তিক সান্নিপাতিক ব ক্ষতঙ্জ তগন্দরের 

মধ্যাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ রোগীকে সেবন করিতে 

দিবে । অনুপান- মধু। 

ভগন্মরহর রস | পারদ ১ ভাগ ও গদ্ধক ২ ভাগ একত্র কজ্জ্লী করিয়। ম্বৃতকুমানীর রূসে 

৩ দিন মদ্দিন পূর্বক সমুপয়ের সমান তাত্র এবং লৌং নিশ্রত করিবে । অনন্তর মর্দন করিয়। 

গুঙ্ করতঃ একটা ভম্ম-পরিপুর্ণ পাত্রে রাখিয়া অগ্রির স্ব প্রদান কারিবে, পরে কাগঞ্জীলেবুর 

রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া লঘুপুটে পাক করিবে । বটা১রতি। 

তাতত্রপ্রয়োগ । বাতিক, পৈত্তিক+ সান্লিপাতিক ও ক্ষতজ ভগন্দর' 

রোগীর ব্রণ-ক্ষত পুবাতন হইলে, এই ওষধ রোগীকে দ্বৃত ও মধুসহ মাড়িয়া 

সেবন করিতে দিবে। 
তাস্ত্রপ্রয়োগ | ৮ তোলা পরিমিত তাম্রপাতা অগ্নিতে পোড়াইঘা আকন্দের নর, 

নিসিন্দাররস, গোক্ষুরের কাথ ও সীজের ক্ষীর, ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে তিন তিন বার 

নিমজ্জিত করিবে। অনন্তর পারদ 8 তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা উভয়ে একত্র কঙ্জলী করতঃ, 

এ কজ্জলীকে জন্বীয়ের রসে মাড়িয়া তন্বারা এ তাত্রপাতা লেপন.করত মুষার মধ্যে রাখিয়] 

মুহা আবার লেপন করিয়া পাঁচবার ক্রমাথয় ঘুটিয়ার অগনিতে লঘুপুটে পাক করিবে। 
মাতা ১ রতি । 



৯৩০৬ আমুর্বেদ-শিক্ষা | 

পঞ্চতিক্তঘূত গুগ্গুলু । বাতিক, পেত্তিক্, সান্লিপাতিক ও ক্ষতজ 

ভগন্দরে ব্রণ দীর্ঘকাল হইতে প্রকাশ পাইলে ও ক্ষত শুদ্ধ না হইলে, এই ঘ্বৃত 

রোগীকে উষ্ণছুদ্ধদহ সেবন করিতে দিবে, এই দ্বৃত সেবনে নলী ঘা পুর্ণ ও 
ক্ষত শুষ্ক হয় এবং বায়ু ও পিশ্ত প্রশমিত হয়। ভগন্দররোগে ইহা উৎকষ্ট 

ওবধ। 

পঞ্চতিক্ত দূত গুগ গুনু। প্রস্তুতবিধি ৭*৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 

মহাতিক্তক ঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক ক্ষতঙ্গ ও সান্ত্রিপাতিক ভগন্দরে 

দীর্ঘকাল হইতে ব্রণ প্রকাশ পাইলে ও ক্ষত শুষ্ক না হইলে, এই ঘ্বত 

রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতপিত্তের প্রকোপ থাকিলে, এই ঘ্বৃত 

অতি উপকারী । অন্ুপান-_উক্তহুপ্ধ | 

মহাতিক্তক ঘ্ৃত। প্রস্ততবিধি ৪১৭ পৃষ্ঠায় শ্রষ্্ব্য। 

বিষ্যন্দন তৈল । বাতিক; পৈত্তিক ও সান্লিপাতিক ভগন্দরের 

পুরাতন অবস্থায় ব্রণ হইতে ক্রেদ নির্গত ও ব্রণের ক্ষত অত্যন্ত গতীর হইলে, 
এই তৈল ক্ষতস্থানে লাগাইবে। া 

বিব্যন্গন তৈল। তিল তৈল /8 সের। কক্তত্রব্য--রক্তচিতা, আকন্দ, ভেউড়ীমূলঃ আক- 

নাদি, কাকড়মুর, করবীর মূল? সীজ। বঢ, বিষলাঙ্গলীয়া, হরিতাল, সাজিমাঁটা ও লতাফট.কী ; 

এই সকল ভ্ত্রব্য সমভাঁগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল 

পাক করিবে। 

সোমরাজী তৈল । বাতিক; পৈত্তিক, শ্লৈশ্মিক। সান্নিপাতিক বা 

ক্ষতজ ভগন্দর পুরাতন হইলে, এবং ক্ষতস্থান শু্ধ না হইলে, এই তৈল ক্ষত- 

স্থানে লাগাইবে, ক্ষতস্থানে নালী ঘা হইলে, তাহাও এই তৈল প্রয়োগে 
দুরীভূত হইয়। থাকে । 

সোমরাঞ্জী তৈল। কটু তৈল /ঃ সের। কক্বদ্রব্য--সোমরাজী বীজ, হরিত্রা, দারুহরিল্ত্র, 

শ্বেতসর্ষপ। কুড়। ডহরকরঞ্জ-বীঞ্জ, চাকুন্দেখীজ ও চসান্দাল-পত্র; এই সকল জধ্য সমভাগে 

মিলিত /১ সের। পাকার্থ-জল ১৬ সের। তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 

বৃহ সোমরাজী তৈল বাতিক, পেত্তিক, সান্নিপাতিক ৰা ক্ষত 

শুগন্দরের নূতন বা পুপ্লাত্নাবস্থার এই তৈল ক্ষত ব। নালীতে প্রয়োগ 



তগন্দর-চিকিৎসা । ৯০১ 

করিবে, ইহাতে ক্ষত শুষ্ক হয় এবং নালী পর্রিপৃর্ণহয়। ইহা ব্রণের শোধনার্থ 
উৎকৃষ্ট ওবধ। 

বৃহৎ সোমরাজী তৈল। কটুটতল ১৬ সের। ক্কাথ্যদ্রব্য--পোমরাজী ১২॥০ «দের, জল ৬৪ 

সের, শেষ ১৬ সের। চাকুন্দে বীজ ১২|০ মের, জল ৬৪ সের, শেম ১৬ সের | গোমুত্র ৯৬ 

সের। কল্গপ্রব্য--রক্তচিতা, ঈষলাঙ্গলা, শু ঠ, কুড়, হরির, ডহরকরঞ্জ-বীজ, হরিতাঁল, মন:- 

শিলা, হাঁফরমালী, আকন্দ-ক্ষীর, করবী-মুল, ছাতিমযূলের ছাল, গোমমু-রস, খদিরকান্ঠি 

নিথপাতা, মরিচ ও কালকাহুনে, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা | যথাবিধি তৈল পাক 

করিয়া ছাকিয়! লইবে। 

ভগন্দররোগে-পথ্য | 

পক বা অপর উতয়বিধ তগন্দররোগে শালিধান্সের ত গুল, মুগ জাঙগল 
ও মুগপক্ষীর মাংস-রস, পটোল, শঙঞ্জিনাঃ বেতের ডগা, কচিযুলা, ঘ্বৃত ও 

তিক্তদ্রব্য হিতকর। রোগীর জর হইলে লঘুপাক দ্রব্য পথ্য করা কর্তব্য; 

রোগ সম্যক প্রকারে আরোগ্য হইলেও একবত্পর পর্যন্ত বিরুদ্ধ দ্রব্য ব 
গুরুদ্রব্যতোজন, রৌদ্র-সেবা, ব্যায়াম, সহবাস যুদ্ধ ও অশ্থগজাপির পৃষ্ঠে 

আরোহণ প্রভৃতি ত্যাগ আবশ্ঠক। 

তায় খণ্ড স-পূর্ণ। 




